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از عناصـر اصلـی رهایـی از وابسـتگی، پیشـرفت علمـی اسـت و 
در مسـیر پیشـرفت علـم و فنـاوری نبایـد هیـچ مانعـی از جانـب 

دسـتگاه های مختلـف بـه وجـود آیـد.

بخشی از بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار جمعی از استعدادهای برتر و نخبگان جوان کشور

۲۶ مهر ۱۳۹۶
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اداره روابـط عمومـی شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان، اخبـار 
موفقیت هـا و دسـتاوردهای واحدهـای فناوری مسـتقر را به منظور 
انعـکاس در رسـانه هـا و پایگاه هـای اطـاع رسـانی دریافـت می کنـد 
لـذا خواهشـمند اسـت اطاعـات مربوطـه را  در قالـب نامـه رسـمی از 
طریق نمابر به شماره 03133862355 و همچنین ازطریق ایمیل 

بـه نشـانی news@istt.ir  ارسـال فرماییـد.

کنـون نزدیک بـه 3400 شـرکت دانش بنیان در  کـه تا در حالـی روزهـای پایانـی سـال 1396 می گـذرد 
کسب نکرده اند  گرچه سهم شایسته و بایسته در اقتصاد را  که ا کشور مشغول به فعالیت هستند 

اما بخش مهمی از اقتصاد کشور را در دستان پرتوان خوددارند.
البتـه قضـاوت در خصـوص میـزان تأثیرگـذاری ایـن شـرکت ها در پیشـرفت اقتصـاد و توسـعه ملـی 
نیازمنـد مجـال بیشـتر اسـت، امـا آنچـه واضـح اسـت نقـش مؤثـر شـرکت های دانش بنیـان در رفـع 
کشـور در حوزه هـای مختلـف و رشـد اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش  بسـیاری از مشـکات و تنگناهـای 

است که البته همیشه موردتوجه مقامات باالدستی کشور قرارگرفته است.
به طـور نمونـه، مقـام معظـم رهبـری در دیـدار جمعی از نخبـگان و اسـتعدادهای برتر علمی، تکیه 
کـرده و می افزاینـد: »در پرتـو ایجـاد نسـلی جـوان و  کشـور بـر نخبـگان و جوانـان را بسـیار مهـم تلقـی 
پرتاش، ایران بزرگ به کشـوری پیشـرفته، قدرتمند، شـریف، عزیز و برافرازنده پرچم تمدن نوین 

اسامی تبدیل خواهد شد.«
و یا ایشـان در قسـمت دیگری از بیانات خود شناسـایی و جذب اسـتعدادهای جوان را از وظایف 
مهم دسـتگاه ها برمی شـمارند و تذکر می دهند: »قبل از اینکه بیگانگان در نمایشـگاه های علمی 
کننـد، شـما ایـن  کشـف و جـذب  کشـور یـا بـا روش هـای دیگـر، ایـن سـرمایه های عظیـم را  داخـل 

جوانان فرزانه را شناسایی کنید و موردحمایت قرار دهید.«
رییس جمهـور محتـرم نیـز در یکـی از جلسـات هیئـت دولت، تقویت شـرکت های دانش بنیـان را از 
سیاسـت ها و اولویت هـای دولـت می داننـد و بـر تجاری سـازی و برنـد سـازی و عبور از مقاله نویسـی 

کید می کنند. تأ
با توجه به این بیانات و نیز اهمیت آن ها، کشف و شناسایی استعدادهای برتر علمی و نخبگان، 
کـه عـاوه بـر تأثیر بر رشـد و توسـعْه شـرکت های دانش بنیـان در ایجاد  ازجملـه نـکات مهمـی اسـت 
گذاشـت. ورود اندیشـه های نـو در جریـان  امیـد و انگیـزه نسـل جـوان نیـز تأثیـر مضاعـف خواهـد 
کمـی شـرکت های دانش بنیـان خواهـد  اقتصـاد دانش بنیـان قطعـًا تأثیـر چشـمگیری در افزایـش 
کیفیـت محصـوالت دانش بنیـان و توجـه بیشـتر بـه نیازهـای  گذاشـت و همزمـان در بـاال بـردن 

اساسی جامعه هم مؤثر واقع خواهد شد.
امـروز تقویـت بـاور بـه تولیـد ملـی و توجـه بـه اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش در آحـاد مختلـف جامعـه و 

سطوح مختلف مدیریت نظام ضروری تر از گذشته رخ می نماید.
کیـدات مقامـات ارشـد نظـام بـر حمایـت از شـرکت های نوپـا و دانش بنیـان می تواند  به طورقطـع تأ
گیرد تا بتوان در سـال های  سـرلوحه فعالیت های همیشـگی مسـئوالن مرتبط با این موضوع قرار 

پیش رو بر توان جوانان نخبه کشور افزود.
به طـور حتـم، افزایـش تـوان رقابتـی شـرکت های دانش بنیـان و نوپـا در میان مـدت و بلندمـدت 

می تواند به روند توسعه هرچه بهتر کشور و اقتصاد پایدار کمک کند.

سردبیر
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انتصاب قائم مقام
معاونت پژوهش و فناوری

شرکت های دانش بنیان
و اقتصاد مقاومتی

ورود ایده های نو 
به شهرک

IASPتغییر  زمان برگزاری
 جشنواره فن آفرینی

ایده شو



ماره ݡسیزدهــــــــــــم  ݡسݒ
زمستــــــــــــــــــان      1396

5

06

15

09

18

26

07

16

10

21

28

08

17

14

22

29

سرپرست دفتر 
سیاست گذاری و 
برنامه ریزی امور 
فناوری منصوب شد

بر گزاری هشتمین 
نمایشگاه بین المللی 
صنعت آب و 
تأسیسات آب و 
فاضاب

بازدید معاون وزیر نفت 
در امور فناوری از 
شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان

شـرکت های 
دانش بنیان؛ مؤثرتریـن 
مؤلفه  تحقق اقتصاد 
مقاومتی

ایده های نو چگونه 
وارد شهرک می شوند؟

نشست هیئت مدیره 
انجمن بین المللی 
پارک های علمی و 
مناطق نوآوری 
)IASP(

نشست مدیران 
حقوقی دانشگاه های 
منطقه 6 کشور

رخ واره های چرمی؛ 
باور خاقیت هنرمندان
در شرکت های هنر بنیان

بازدید معاونان 
پژوهشگاه پلیمر از 
شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان

تولید و بومی سازی 
پلتفرم آنالیز و مدیریت 
اینترنت اشیا

تغییر زمان برگزاری 
چهاردهمین دوره 
جشنواره ملی فن 
آفرینی شیخ بهایی

بازدید نمایندگان 
وزارت بهداشت فاندر 
بلژیک از شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

کسب عنوان مرکز 
پژوهشی برتر کشور در 
ششمین جشنواره 
پژوهش و فناوری

تفاوت های مربی گری 
و منتورینگ

ایده شو سه ساله شد
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از سـوی  کـه  فـردا، در حکمـی  گـزارش شـهر  بـه 
مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت 

علوم صادرشده، آمده است:
با عنایت به تجربه و تخصص جنابعالی در حوزه 
کـز رشـد، بـا حفظ  فنـاوری و توسـعه پارک هـا و مرا
تحقیقاتـی  و  علمـی  شـهرک  ریاسـت  سـمت 
اصفهـان به عنـوان قائم مقام معاونـت پژوهش و 
دفتـر  سرپرسـت  و  فنـاوری  امـور  در  فنـاوری 
فنـاوری  امـور  برنامه ریـزی  و  سیاسـت گذاری 

منصوب می شوید.

سرپرست دفتــــر سیاست ݡگـــذاری و بـــرنامه ریــــزی 
امور فنــــاوری منصوب شد

طی حکمی از سوی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت؛

معـاون پژوهـش و فنـاوری وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری بـا صـدور حکمـی مهـدی کشـمیری، رئیس شـهرک علمـی و تحقیقاتی اصفهـان را با 
حفظ سمت به قائم مقامی معاونت پژوهش و فناوری در امور فناوری و سرپرست دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری منصوب کرد.

در ادامه متن این حکم آمده است:
اشـتغال  زمینـه  ایجـاد  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
از  کشـور  در  کارآفرینـی  توسـعه  و  دانش بنیـان 
جنابعالـی انتظـار مـی رود تـوان و دانـش خـود را 
کـز رشـد و همچنیـن  بـرای توسـعه پارک هـا و مرا
توسـعه فناوری در دانشـگاه ها و پژوهشـگاه های 

کشور به کارگیرید.
رشـته  غ التحصیـل  فار کشـمیری،  مهـدی 
و  بـوده  کانـادا   McGill دانشـگاه  از  مکانیـک 

ریاست شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در دو 
مکانیـک  دانشـکده  پژوهشـی  معـاون  دوره، 
دانشـگاه صنعتی اصفهان، مدیریت مرکز رشـد و 
و  علمـی  شـهرک  فنـاوری  و  پژوهـش  معاونـت 
کارشناسـی  کمیتـه  اصفهـان، عضـو  تحقیقاتـی 
فنـاوری  تخصصـی  کارگـروه  نظـارت  و  ارزیابـی 
وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، رئیس بخش 
پارک هـای  بین المللـی  انجمـن  غربـی  آسـیای 
ارتقـای  در  جهانـی  بانـک  پـروژه  مدیـر  و  علمـی 

کارنامه فعالیت خود دارد. کز رشد ایران را در  مرا
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گــزارش شــهر فــردا، اعضــای هیئت مدیــره  بــه 
کشــور   15 از  عضــو   19 شــامل  انجمــن  ایــن 
آلمــان،  فرانســه،  چیــن،  برزیــل،  بوتســوانا، 
ســوئد،  روســیه،  پرتغــال،  نیجریــه،  ایــران، 
مکزیــک، فرانســه، آفریقــای جنوبــی، اســپانیا، 

اروگوئه و ایاالت متحده آمریکا هستند.
درزمینــٔه  اعضــا  دوروزه،  جلســه  ایــن  در 
تصمیمــات نســبت بــه اســتراتژی های انجمــن 
کــرده و بــا مشــخص  تــا ســال 2020 مشــارکت 

نشســـت هیئت مدیــــــــره انجمــــــن بیـــــــــن المللی 
)IASP( پارک هـــــای علمـــی و مناطـــق نـــــــوآوری

با حضور نماینده شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد؛

جلسه هیئت مدیره انجمن بین المللی پارکهای علمی و مناطق نوآوری )IASP( باهدف تعیین استراتژی های این انجمن تا سال ۲۰۲۰ در 
دفتر مرکزی مستقر در اسپانیا، در بهمن ماه سال جاری برگزار شد.

برگــزاری  راســتای  در  انجمــن،  مســیر  کــردن 
کنفرانس ســال 2020، به بررســی درخواســت ها 
پرداختــه و در ایــن خصــوص تصمیماتی اتخاذ 

کردند.
و  تحقیقــات  انجــام  پیرامــون  همچنیــن 
بــر  بــاال  عملــی  بــاارزش  جدیــد  آنالیزهــای 
موضــوع رشــد پایــدار در ارائــه خدمــات و جــذب 
برنامــه  و  مطــرح  مباحثــی  جدیــد،  اعضــای 

هفت گانــه  بخش هــای  از  هرکــدام  عملیاتــی 
انجمن نیز ارائه شد.

ــان  گفتنــی اســت در ایــن جلســه، مــژگان یزدی
پــور، سرپرســت دفتــر همکاری هــای علمــی و 
بــرد  عضــو  همچنیــن  و  شــهرک  بین المللــی 
فعالیت هــای  پیرامــون  گزارشــی   ،IASP
پنجمیــن  و  ســی  میزبانــی  بــرای  انجام شــده 
کنفرانــس جهانــی پارک هــای علمــی و مناطــق 

نوآوری در اصفهان ارائه داد.
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کــورش خســروی اجــرای  گــزارش شــهر فــردا،  بــه 
تــوان  “ارتقــای  باهــدف  آموزشــی  دوره هــای 
و  ســرمایه گذاران  بــا  شــرکت کنندگان  کــره  مذا

دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی خبر داد:

تغییر زمان برݡگــــزاری چهاردهمیــــن دوره جشنــــــواره
 ملی فن آفرینی شیخ بهایی

 دبیر جشـنواره ملی فن آفرینی شـیخ بهایی با اشـاره به تغییر زمان برگزاری چهاردهمین دوره این جشـنواره از اردیبهشـت ماه به دی ماه 
۱۳۹۷، گفـت: برگـزاری سـی و پنجمیـن کنفرانـس جهانـی پارک هـای علـم و فنـاوری بـه میزبانی شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در شـهریورماه 
۱۳۹۷ و نیز اجرای دوره های جدید آموزشی جشنواره در بازه زمانی شش ماه ابتدای سال ۹۷ از مهم ترین دالیل تغییر تاریخ جشنواره چهاردهم 

شیخ بهایی است.

موفــق  کــرات  مذا تعــداد  افزایــش  همچنیــن 
برگــزاری  در  مشــارکت  و  ســرمایه گذاری 
چهاردهمیــن جشــنواره ملــی فن آفرینی شــیخ 

بهایــی” را از مهم تریــن برنامه هــای موردنظــر 
دبیرخانــه جشــنواره بــرای دوره آینــده برشــمرد 
از  آموزشــی  دوره هــای  ایــن  کــرد:  تصریــح  و 
اردیبهشــت تــا شــهریورماه 1397 در فواصــل 
زنــده  پخــش  امــکان  بــا  و  مشــخص  زمانــی 
و  شــرکت کنندگان  کلیــه  بــرای  وب  بســتر  در 
برگــزار می شــود. کشــور  عاقه منــدان سراســر 

   
پنجمیــن  و  ســی  میزبانــی  ادامــه،  در  وی 
کنفرانــس جهانــی پارک هــای علــم و فنــاوری 
 14 لغایــت   11 روزهــای  در   2018  IASP
شــهریورماه ســال آینــده توســط شــهرک علمــی 
مناســب  فرصتــی  را  اصفهــان  تحقیقاتــی  و 
جهــت دعــوت از صاحبــان ایــده، شــرکت ها و 
حتــی ســرمایه گذاران خارجــی جهــت حضــور 
بهایــی  شــیخ  جشــنواره  چهاردهمیــن  در 
کــرد: برگــزاری ایــن جشــنواره  دانســت و اظهــار 
در تعطیــات ســال نــو میــادی 2019، زمینــه 
ــم  ــداد را فراه ــر ایــن روی ــدن بهت ــی ش بین الملل

. می کنــد
   

دبیــر چهاردهمیــن جشــنواره ملــی فن آفرینــی 
شــیخ بهایــی بــا اشــاره بــه اســتقبال مناســب 
عاقه منــدان بــرای ثبت نــام اولیــه بخش هــای 
ثبت نــام  مهلــت  جشــنواره،  ایــن  مســابقه  
بــا تخفیــف جشــنواره چهاردهــم را تــا پایــان 
ثبت نــام  نهایــی  مهلــت  و   1396 اســفندماه 
پایــان شــهریور 1397  تــا  را  )بــدون تخفیــف( 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه تمرکــز  کــرد و  عنــوان 
دوره،  چهاردهمیــن  آموزشــی  دوره هــای 
کــه تــا پیــش  معطــوف بــه طرح هایــی اســت 
صاحبــان  کرده انــد،  ثبت نــام  آن  شــروع  از 
اســت  الزم  عاقه منــد  متقاضیــان  و  ایــده 
نســبت بــه ثبت نــام طــرح، شــرکت و یــا فرصــت 
ســرمایه گذاری خــود تــا پایــان اســفندماه اقــدام 

کننــد.
   

بهایــی  شــیخ  آفرینــی  فــن  ملــی  جشــنواره 
باهــدف ترویــج و توســعه فــن آفرینــی، خاقیــت 
و نــوآوری، معرفــی فــن آفرینــان به عنــوان موتــور 
حرکــت و توســعه اقتصــاد دانش بنیــان و ایجــاد 
فضــای تعامــل در میــان فعــاالن عرصه هــای 
مختلــف فــن آفرینــی، هرســاله توســط شــهرک 
ــزار می شــود. ــی اصفهــان برگ علمــی و تحقیقات
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و  زمان شناســی  فــردا،  شــهر  گــزارش  بــه 
دوراندیشــی،  و  گاهــی  آ موقعیت شناســی، 
کسب وکار و استفاده  پرهیز از حواشی در حوزه 

با حضور جمعی از مدیران واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد؛

نشسـت انتقال تجربه شـرکت های دانش بنیان موفق با حضور سـهیل مهآبادی از شـرکت سـاخت و تجهیزات سـپاهان )مپنا( و امیرعلی 
شریفیان و سینا منصوری از شرکت آلتون و جمعی از مدیران عامل واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در ساختمان 

شیخ بهایی این شهرک برگزار شد.

از قدرت حل مســئله به صورت سیســتماتیک 
توســط  مطرح شــده  مهــم  مــوارد  ازجملــه 

ســهیل مهابــادی در ایــن جلســه بــود.
همچنین امیرعلی شــریفیان و ســینا منصوری 
بــه اهمیــت برنامه ریــزی در اداره یــک شــرکت 
برنــد  افزودنــد:  و  کردنــد  اشــاره  دانش بنیــان 
ابتــدای  در  هدف گــذاری  شــخصی،  ســازی 
ارتباطــات  ایجــاد  کار،  در  جدیــت  ســال، 
مســتقر  شــرکت های  بــا  هدفمنــد  و  صحیــح 
در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان و بــاال 
کارکنــان شــرکت ازجمله  بــردن انگیــزه در میــان 
دالیــل موفقیــت شــرکت آلتــون بــوده اســت.

شــرکت های  توســعه  مدل هــای  ارائــه 
پدیدآورنــدگان  زبــان  از  دانش بنیــان 
مشــکات  بیــان  دانش بنیــان،  شــرکت های 
موجــود و چگونگــی بــه ثمــر رســیدن تــاش 
گفت وگــو در ایــن  فنــاوران از محورهــای اصلــی 

بــود. نشســت 
کــه  اســت  به گونــه ای  دوره هــا  ایــن  برپایــی 
بســیاری از مطالــب مطرح شــده، پــس از انجــام 
گردهمایــی  به عنــوان مدل هــای تجربه شــده 
مؤثر و مفید در جلســات اختصاصی مرکز رشــد 
بــا واحدهــای فنــاوری مــورد تحلیــل و ارزیابــی 

قــرار می گیــرد.

معـاون وزیـر نفـت در امـور پژوهـش و فنـاوری 
و  اصفهـان  تحقیقاتـی  و  علمـی  شـهرک  از 
شـرکت های دانـش بنیـان مسـتقر در آن بازدید 

کـرد.
بیطـرف،  اهلل  حبیـب  فـردا،  شـهر  گـزارش  بـه   
معـاون وزیـر نفـت در امـور پژوهـش و فنـاوری 
فنـاوری  و  پژوهـش  حـوزه  مدیـران  همـراه  بـه 

علمـی  شـهرک  از  بازدیـدی  در  وزارتخانـه  ایـن 
و تحقیقاتـی اصفهـان در جریـان عملکـرد ایـن 
قـرار  آن  در  مسـتقر  فنـاور  واحدهـای  و  شـهرك 

گرفتنـد.
که توسط واحدهای  همچنین از نمایشگاهی 
گاز و پتروشـیمی  فنـاور فعـال در حـوزه نفـت، 
کـرده و بـا فناوری هـای  ایجـاد شـده بـود دیـدن 

سـاخته شـده توسـط این واحدها آشنا شدند.
گـروه بازدیـد کننـده از شـرکت های  در ادامـه نیـز 
معیـن  پاسـما،  سـطح  سـوین  بنیـان  دانـش 
زیسـت آریا، بهیار صنعت سـپاهان، آزمایشـگاه 
و  علـم  پـارک  سـاختمان  نیـز  و  فیلتراسـیون 

کردنـد. بازدیـد  ابوریحـان  فنـاوری 

بازدیـــــــد معاون وزیــــــــــر نفت در امور فناوری
 از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

دومین نشست انتقال تجربه شرݡکت های
 دانش بنیان موفق در سال ۹۶



ݠهرک علمـــــݡی  فصلنامه ݡسݒ
و تحقیقاتـــــــــݡی اصفݠهــــــانݤݤݤݤ
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 صنعـت چـرم از اولیـن صنایـع مورداسـتفاده در دنیـای باسـتان  اسـت. توجـه انسـان ها بـه ایـن مـاده پرکاربـرد موجـب شـد تـا طـی قرن هـا 

گی های منحصربه فرد در چرم، نقش آن را در زندگی پررنگ جلوه دهد. زیبایی، دوام، حالت پذیری و ویژ

رخ واره های چرمی؛ 
باور خالقیت هنرمندان در شرکت های هنر بنیان

در گفتگو با مبتکر صنعت چرم در ایران مستقر در مرکز رشد هنر مطرح شد:
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ویژگی هــای  کنــار  در  تزئینــی  و  هنــری  وجــه 
صنعتــی چــرم، موجــب جلــب توجــه انســان بــه 
گذشــت زمــان ایــن چــرم بــود  ایــن مــاده شــد و با
و  بکــر  قابلیت هــای  دادن  نشــان  بــا  کــه 
شــگفت انگیز در خــود، موجــب نــوآوری و ابــداع 

سبکی جدید از صنعت چرم شد.
حامد بابا محمدی، مدیرعامل شــرکت آراســته 
واره هــای  رخ  ســبک  پایه گــذار  واال،  نمایــان 
کــه احساســات درونــی  چرمــی در ایــران اســت 
ــری از  ــه اث ــف را ب ــای مختل کتره کارا ــان ها و  انس

جنس چرم تبدیل می کند.
ابداع کننــده  ایــن  بــا  فــردا  شــهر  فصلنامــه 
گفتگویــی خواندنــی  صورتک هــای چرمــی بــه 

پرداخته است که در ادامه ازنظر می گذرانید.

   شـرکت شـما از چـه سـالی فعالیـت 
خود را آغاز کرده است؟

شــروع فعالیــت ایــن مجموعــه از ســال 82 بــوده 
کنــون 18 ســال از فعالیــت ما درزمینــٔه چرم  کــه تا
می گــذرد و حــدود 2 ســال اســت در مرکــز رشــد 

هنر مستقرشده و با برند آنو فعالیت می کنیم.

   درزمینٔه سبک تولیدات چرمی خود 
توضیح دهید؟

فعالیــت  چــرم  درزمینــٔه  تنهــا  درگذشــته  مــا 
کــه رونــد تولیــدات خــود را از شــش  داشــتیم 

ســال پیــش تغییــر دادیــم و بــه ســمت تولیــد 
و  رفتیــم  منحصربه فــرد  و  خــاص  محصــوالت 

تک سازی کردیم.
مجســمه های مــا ماننــد چــوب ســفت هســتند 
کــه بــا تبدیــل چــرم نــرم بــه حالتــی خشــک، 
فنــاوری  و  جدیــد  تکنولــوژی  توانســتیم 

دانش بنیانی را به ثبت برسانیم.
و  کــرده  چــرم  وارد  را  مجسمه ســازی  درواقــع 
دو،  ایــن  تلفیــق  بــا  و  کردیــم  ترکیــب  باهــم 
کاربــردی و بــا شناســنامه  محصــوالت دکوراتیــو، 
کردیــم. البته مــا در تولید این محصوالت  تولیــد 
ــم و ایــن  در دنیــا تقریبــًا صاحــب ســبک بوده ای
ــران نیــز  ــه در ای ک ــم  کرده ای ــذاری  ســبک را پایه گ
تنهــا تولیدکننــده رخ واره های چرمی محســوب 

می شویم.

 ایــــــن مجـــــــموعه بـا چـــــه هدفـــــی 
تأسیس شده است؟

کارآفرینــی  مــا در رونــد تولیــدات خــود، بیشــتر بــر 
متمرکــز بوده ایــم و در چنــد ســال اخیــر بــا تغییــر 
ــه  ــرده و ب ک ــر فعالیــت  خط مشــی خــود، هنری ت
ــا نشــان  کــه ب تولیــد محصوالتــی روی آورده ایــم 
ــای  کاره ــرم،  ــدی از چ ــای جدی دادن قابلیت ه
بقیــه  ماننــد  کــه  کنیــم  ارائــه  مانــدگاری 
ارزش افــزوده  و  نباشــد  چرمــی  محصــوالت 
چرمــی  کارهــای  دیگــر  بــه  نســبت  بیشــتری 

داشته باشد.
تولیــدات،  برون ســپاری  دلیــل  بــه  همچنیــن 
ماننــد  آســیب پذیری  اقشــار  کرده ایــم  ســعی 
و  بگیریــم  کار  بــه  را  خانــوار  سرپرســت  زنــان 
نابینایــان  بــه  چــرم  و  حصیربافــی  درزمینــٔه 
گنجاندن مشــاغل روســتایی  آموزش داده ایم و 
در ایــن زمینــه را از مهم تریــن اهــداف خــود قــرار 

داده ایم.

   چه تعداد پرسنل در مجموعه شما 
مشغول به فعالیت هستند؟

مــا پنــج نفر پرســنل ثابت داریــم، عــاوه براین در 
حــدود 25 نفــر زنــان سرپرســت خانــوار تحــت 
عنــوان مشــاغل خانگــی بــا مــا همــکاری مــی 

کنند.
 

کـه تولیـد می کنیـد، بـه     محصوالتـی 
چند دسته تقسیم می شوند؟

تقســیم  دســته  ســه  بــه  مــا  محصــوالت 
کیف هــای  می شــوند، یکســری از محصــوالت 
کــه بیشــتر بــرای بخش مشــاغل  عــادی هســتند 
تولیــد  فرآینــد  کل  و  می شــود  انجــام  خانگــی 
بــازار  بــرای  و  انجــام می گیــرد  پرســنل  توســط 
آمــاده  پایین تــر  باقیمــت  عــادی  فــروش 

می شود.
محصــوالت دکوراتیــو از دیگــر محصــوالت مــا بــه 
کارهــای دکوراســیون  ــرای  ــه ب ک ــد  شــمار می رون

داخلــی اســتفاده می شــوند و بــه این 
دارنــد،  هنــری  ظرافــت  کــه  دلیــل 
کاربــرد مصرفــی باالیــی ندارنــد، امــا 
کارهــای  بــرای بیشــتر دیــده شــدن 
کار  ــا  ــو، تلفیــق مجســمه ها ب دکوراتی
ایــن  بــه  تــا  دادیــم  انجــام  را  کیــف 

کار را بازار سازی کنیم. واسطه، 
بخــش ســوم، مجســمه ها هســتند 
خودمــان  پرســنل  توســط  کــه 
کیــف،  تولیدشــده و بــرای تبدیــل بــه 
پرداخــت کاری  و  کار  اتمــام  از  بعــد 

توسط استادکار آماده می شوند.

محصـوالت  از  کدام یـک     
به تولید انبوه رسیده است؟

تولیــد  آمــوزش  کــه  اســت  مــاه  پنــج  حــدود 
محصــوالت چرمــی بــه زندانیــان را آغاز و بخشــی 
کرده ایم،  از تولیــدات را بــه داخــل زندان منتقــل 
کلیــه محصــوالت مــا دست ســاز هســتند و  البتــه 
بــه دلیــل صنعتــی نبــودن، خــط تولیــد انبوهــی 
نــدارد، امــا محصــوالت بــه میــزان باالیــی تولیــد 

می شوند.

اجتماعـی  طبقـات  از  گـروه  کـدام     
قـرار  شـما  مشـتریان  طیـف  در  بیشـتر 

می گیرند؟
گــروه های  گرچــه مــا بــرای تولیــدات خــود همــه  ا
اجتماعــی را در نظــر داریــم، امــا بــه طــور طبیعــی 
بیشــتر مشــتریان مــا از اقشــار طبقــه متوســط و 

متوسط رو به باال هستند.

کنـون درزمینـٔه صـادرات فعالیتـی     تا
داشته اید؟

کشــورهای  در ایــن زمینــه یکســری نمونــه بــه 
ــای  ــتیم بازخورده ــم و توانس کردی ــال  ــر ارس دیگ

مجسمه های دکوراتیو بر اساس 
شخصیت ساخته و تک سازی 
شده است و با شناسنامه به 
فروش می رسد. هرکدام از این 
مجسمه های چرمی دارای اسم 
مکان هستند و انتخاب مکان 
به عنوان اسم مجسمه ها، به 
این دلیل بوده که به فرد خاصی 
اشاره نشود و طیف بزرگ تری از 
شخصیت ها را در برگیرد
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ســال  آذرمــاه  در  همچنیــن  بگیریــم،  مثبتــی 
میــان  آی  آرتــی جیــان  نمایشــگاه  جــاری در 
شــرکت  یــک  توســط  و  کردیــم  شــرکت  ایتالیــا 
فــروش  کــه  کردیــم  ارســال  را  محصوالتمــان 
دریافــت  مناســبی  بازخــورد  و  داشــت  خوبــی 
راســتای  در  نیــز  گالــری  چندیــن  و  کردیــم 
محصــوالت مــا درخواســت نمایشــگاه داشــتند 

که در حال پیگیری هستیم.
که به صــورت تکی  کارهــای خاصی  البتــه بیشــتر 
تولیــد می شــود در نمایشــگاه های فصلــی بــه 
کــه  فــروش می رســد و محصــوالت عــادی نیــز 
ــار  ــود در اختی ــد می ش ــط تولی ــر متوس ــرای قش ب

فروشگاه ها قرار می گیرند.

   چه افتخاراتی در طول این سـال ها 
کسب کرده اید؟

در شــهریورماه ســال 95 از مجســمه های چرمی 
در مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان رونمایــی 
کردیــم و 75 اثــر را بــه نمایــش گذاشــتیم که برای 
اولیــن بــار در ســطح اســتان اتفــاق می افتــاد و در 
اســفندماه ســال 95 نیــز نمایشــگاه رخ واره هــای 
کردیــم و از  چرمــی را در حــوزه هنــری ســوره برگــزار 
50 اثــر رونمایــی کردیم، همچنین در نمایشــگاه 
کــه در آبــان مــاه ســال جــاری برگــزار  ربــع رشــیدی 
کــرده و جزو  شــد، عنــوان شــرکت خاق را کســب 

4 شرکت خاق قرار گرفتیم.
بــه دلیــل صرفه جویــی 15 درصــدی در مــواد و 
از  اســتفاده  و  حصیــری  کیف هــای  متریــال 
تمامــی بخش هــای چرمــی در تهیــه محصوالت 
ــازمان  ــی از س ــان مل ــت نش ــه دریاف ــق ب ــز موف نی

شــاخص های  بــه  کــه  شــدیم  صنایع دســتی 
ــق  ــی تعل ــت و بازاریاب کیفی ــت،  ــوآوری، مرغوبی ن

می گرفت.

چـه  را  خودتـــــان  موفقیــــــــت  دلیـل   
می دانید؟

کامــل  موفقیــت  بــه  معتقــدم  هنــوز  گرچــه  ا
نرســیده ایم، امــا عاقــه و پشــتکار در ایــن زمینــه 
کارهــای  کلیــه  البتــه  دارد.  بســزایی  تأثیــر 
بــر  طراحــی  و  بررســی  مطالعــات،  تحقیقــات، 
کــه بــا همــکاری و  عهــده مــن و همســرم بــوده 
هماهنگــی مطلوبــی بــه انجــام رســیده و مــا را به 

هدف نزدیک تر کرده است.

کسـب وکار جدیـد چـه     بـرای شـروع 
توصیه ای به جوانان می کنید؟

مهــم  بســیار  کار  در  هدف گــذاری  و  پشــتکار 
کاری ســخت اســت و فقط  اســت، چون شــرایط 
خــود  هــدف  بــه  می تواننــد  طریــق  ایــن  بــه 

برسند.

   از مشکالت و مصائبی که در این راه 
وجود داشته است، بگوئید؟

کــه وارد مرکــز رشــد هنــر و شــهرک علمی  از زمانــی 
تحقیقاتی اصفهان شــدیم، شــهرک تنها جایی 
کــه ازنظــر تولیــد و مباحــث دیگــر مــا را  بــوده 

موردحمایت خود قرار داده است.
بــا توجــه بــه اینکــه در فرآینــد تولیــد دو مبحــث 
دیگــر ازجملــه حصیرهــای چرمــی و بافــت بــا 
کــه  تیرچه هــای چرمــی را پایه گــذاری نمودیــم 
قبــًا در ایــران وجــود نداشــته و در قالــب دو جلد 
کتــاب آموزشــی چــاپ و منتشــر کردیــم، از طرفــی 
کردیــم محصول  بــه دلیــل اینکه همیشــه ســعی 
کنیــم، می بایســت بــازار فــروش را  جدیــد تولیــد 
بســیار  کار  کــه  می کردیــم  ایجــاد  خودمــان 
کافی در این  ســختی بوده و متأســفانه حمایت 

راستا انجام نشده است.

   کارآفرینـی تـا چـه انـدازه در توسـعه 
یک کشور تأثیرگذار است؟

کارآفرینــی بســیار مهــم و تأثیرگذار اســت،  گرچــه  ا
امــا پــس از تولیــد یــک محصــول، مرحلــه فــروش 
بــه  فعلــی  کار  شــرایط  در  معضــل  بزرگ تریــن 

شمار می رود.

   انـواع خدماتـی کـه به مشـتریان ارائه 
می کنید؟

مجســمه های دکوراتیــو بــر اســاس شــخصیت 
بــا  و  اســت  شــده  ســازی  تــک  و  ســاخته 
شناســنامه بــه فــروش می رســد. هرکــدام از ایــن 
مــکان  اســم  دارای  چرمــی  مجســمه های 
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هســتند و انتخــاب مــکان به عنــوان اســم مجســمه ها، 
کــه بــه فــرد خاصــی اشــاره نشــود و  بــه ایــن دلیــل بــوده 

طیف بزرگ تری از شخصیت ها را در برگیرد.
درواقــع بــه دلیــل تــک ســازی شــدن، متناســب بــا 
کامــًا بــه  کــه  طراحــی اولیــه تولیــد صــورت می گیــرد 
خواســت مشــتری انجــام می شــود و در حــال حاضــر 
قابلیــت تولیــد سفارشــی را داریــم، یعنــی متناســب 
کار تولیــد می شــود و  بارنــگ دلخــواه مشــتری و ســایز، 
کارهــای دکوراتیــو نیــز متناســب بــا فضــا و ابعــاد و رنــگ 

انجام می شود.

   تمایـز تولیـدات شـما بـا دیگـر محصـوالت 
چرمی چیست؟

مــواد  از  کردیــم  ســعی  و  اســت  ســبز  مــا  تولیــدات 
کنیــم، حتــی در  برگشــت پذیر بــه طبیعــت اســتفاده 
چــرم  از  نایلونــی،  نخ هــای  به جــای  کیف هــا  بافــت 
کــه بــا طبیعــت  استفاده شــده و رنگ هایــی به کاررفتــه 

سازگاری داشته باشد.

و  چـرم  فروشـی  خـام  خصـوص  در     
دارد،  وجـود  زمینـه  ایـن  در  کـه  مشـکالتی 

توضیح دهید.
گوســفند در  گاو و  گوشــت  به واســطه اســتفاده زیــاد 
ایــران، چــرم حیوانــات باقیمــت پائینی در اختیــار دیگر 
کشــورها قــرار می گیــرد و ایــن چــرم خــام در خــارج از 
کشــور ساخت وســاز و فــرآوری می شــود و مجــدد بــه 

داخــل ایــران برمی گــردد و باقیمــت باالتــر بــه 
گــر اینجــا تبدیــل بــه  فــروش می رســد، بنابرایــن ا
محصــول شــود و بــه فــروش برســد، قطعــًا ســود 
صــورت  حمایــت  گــر  ا البتــه  دارد،  بیشــتری 

بگیرد.
ــه  ک کاری  به عنوان مثــال در نمایشــگاه میــان، 
بــه فــروش رســید، بــه دلیــل ارزش افــزوده بــاالی 
مــواد به کاررفتــه در آن نســبت بــه بقیــه تولیــدات 
و نداشــتن رقیــب، بــه قیمــت باالیــی بــه فــروش 
کلیه  رســید، ولــی درفــروش خارجــی می بایســت 
کنون نتوانســتیم  کــه تا ســود بــه مــا تعلــق بگیــرد 
گســترش  امســال  و  دهیــم  انجــام  را  کار  ایــن 
بخــش بــازار خارجــی را جــزو اهــداف اصلــی خــود 

قرار داده ایم.

     در بخش فـــــروش داخلـــــی چــــــــه 
فعالیت هایی انجام داده اید؟

ــگاه های  ــه نمایش ــوط ب ــروش را من ــش ف ــا بخ م
بــا  تهــران  در  کــه  کرده ایــم  تهــران  و  اصفهــان 
گالری هــا همــکاری می کنیــم و  برخــی مزون هــا و 
کنــار ارائــه محصــوالت آن ها، تولیــدات ما هم  در 
کنــون از طرف ســازمان  معرفــی می شــود، ولــی تا
میــراث فرهنگــی و صنایع دســتی، بــازاری بــرای 
کــه  اســت  نشــده  گرفتــه  نظــر  در  کار  ایــن 
امیدواریــم مســئوالن در ایــن راســتا تمهیداتــی 

بیندیشند.
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کارشناسان این معاونت، ضمن ابراز رضایت مندی  گزارش شهر فردا،  به 
گرفتـه توسـط  از مرکـز خاقیـت و شـکوفایی هنـر و فعالیت هـای صـورت 
تیم هـای مسـتقر در ایـن مرکـز، پیشـنهادات خـود را در ایـن زمینـه ارائـه 

کردند.
کـرده و در جریـان  در ادامـه، بازدیدکننـدگان از مرکـز رشـد هنـر نیـز دیـدن 

آخرین فعالیت های این مرکز و شرکت های مستقر در آن قرار گرفتند.
همـکاری  تفاهم نامـه  اسـاس  بـر  اصفهـان  هنـر  تخصصـی  رشـد  مرکـز 
هنـر  دانشـگاه  اصفهـان،  تحقیقاتـی  و  علمـی  شـهرک  میـان  سـه جانبه 
اصفهان و معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، ایجاد و راه اندازی 

شده است.

رود،  زنـده  آب  بهیـن  دانش بنیـان  شـرکت 
مسـتقر در شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
موفـق شـد در ششـمین جشـنواره پژوهـش و 
فنـاوری صنعـت، معـدن و تجـارت سـال 96، 

عنوان مرکز پژوهشی برتر کشور را کسب کند.
گـزارش شـهر فـردا، طـرح پژوهشـی "بررسـی  بـه 
 RO ک واحـد گندزدایـی آب خـورا اثـر سـامانه 
که توسـط این  شـرکت پاالیـش نفت اصفهـان" 
اسـت، در  اجرایـی شـده  شـرکت دانش بنیـان 
فنـاوری  و  پژوهـش  نمایشـگاه  سـیزدهمین 
برتـر  پژوهشـی  طـرح  به عنـوان  نیـز  اصفهـان 

استان اصفهان انتخاب شد.
شـرکت مهندسـین مشـاور و تحقیقـات بهیـن 
آب زنده رود باهدف حفاظت و بهبود سامت 

جامعـه و محیط زیسـت به عنـوان یـک شـرکت 
تحقیقاتـی  و  علمـی  شـهرک  در  دانش بنیـان 

اصفهان مشغول به فعالیت است.
سـاخت  و  طراحـی  مطالعـات،  شـرکت  ایـن 
تجهیـزات پایـش زیسـت محیطی را در دسـتور 
دارای  حاضـر  حـال  در  و  داده  قـرار  خـود  کار 
اسـت،  زمینـه  ایـن  در  اختـراع  ثبـت  چندیـن 
سـاخت  و  طراحـی  مطالعـات،  همچنیـن 
گندزدایـی آب ازجملـه »سـامانه  سـامانه های 

که  کسـیدان بکو«  گندزدایی پیشـرفته مولتی ا
در  شـرکت  ایـن  دسـتاوردهای  مهم تریـن  از 
تولیـد  بـه  مـی رود،  شـمار  بـه  اخیـر  سـال های 
در  قابـل  رقابـت  به راحتـی  و  رسـیده  انبـوه 

بازارهای داخلی و بین المللی است.
در حـال حاضـر هفت درصـد از واحدهای فناور 
مسـتقر در شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
محیط زیسـت  و  آب  کشـاورزی،  حـوزه  در 

فعالیت می کنند.

بازدید ݡݡکارشناسان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری از مرݡݡکز رشد هنر

ݡکســـب عنـــوان مرکـــز 
پژوهشـــی برتـــر کشـــور 
در ششـــمین جشـــنواره 

پژوهش و فناوری

کارشناسـان معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری از مرکز رشـد هنر و نیز مرکز خالقیت و  کارگروه ارزیابی و نظارت به همراه دیگر  دبیر 
شکوفایی هنر بازدید کردند و در جریان آخرین فعالیت های آن قرار گرفتند.

افتخارآفرینی شرکت دانش بنیان 
مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان؛
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هشـتمین نمایشـگاه بین المللـی صنعـت آب و 
تأسیسـات آب و فاضـاب بـا حضـور شـرکت های 
مسـتقر در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان 

برگزار شد.
گزارش شهر فردا، شرکت های فناور نانو واحد  به 
سـاخت  نیلفـام،  کاشـفان  پرشـیا،  صنعـت 
تجهیـزات سـپاهان، بهیـن آب زنـده رود، طیـف 

پـردازان اسـپادانا، دانـش قطعـه ثمیـن و راه سـبز 
و  علمـی  شـهرک  در  مسـتقر  چهل سـتون، 
تحقیقاتـی اصفهان بـا حضور در این نمایشـگاه، 
به ارائه دسـتاوردها و فعالیت های خود در حوزه 

صنعت آب و تأسیسات فاضاب پرداختند.
ایجـاد  بـا  اصفهـان  تحقیقاتـی  و  علمـی  شـهرک 
زیرسـاخت های الزم جهت رشـد و توسـعه بیش 

درراه  مؤثـری  قدم هـای  فنـاور،  واحـد   480 از 
کـه  اسـت  برداشـته  کشـور  اقتصـادی  توسـعه 
فنـاور  واحدهـای  از  درصـد  هفـت  کنـون  هم ا
مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در 
و محیط زیسـت در حـال  کشـاورزی، آب  حـوزه 

فعالیت هستند. 

فنـاوری  توسـعه  معـاون  فـردا،  شـهر  گـزارش  بـه 
گشـایش این همایش دو روزه با  شـهرک در آیین 
اشـاره بـه اینکـه شـرکت های دانش بنیـان بـرای 
دسـت یابی بـه دانـش فنی و فنـاوری و نیز جذب 

بر ݡݡگزاری هشتمین نمایشݡݡگاه بین المللی 
صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب

اجــرای دومیــن همایــش 
در  نویــن  فناوری هــای 
حوزه نفت، ݡگاز، پاالیش 

و  پتروشیمی

با حضور شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان صورت گرفت؛

در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
روی داد؛

نمایشـگاه  و  همایـش  دومیـن 
گاز،  نفـت،  حـوزه  در  نویـن  فناوری هـای 
و  علمـی  شـهرک  در  پتروشـیمی  و  پاالیـش 

تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.
کرد:  نیروهای متخصص مشـکلی ندارند، اظهار 
مشـکل اصلـی شـرکت های دانش بنیـان، فروش 
کار  کـه باعـث رکـود در  محصـول و خدمـات اسـت 

آن ها می شود.
گرچـه بـر حمایـت از  محمدجـواد امیـدی افـزود: ا
کید شده است، اما  ساخت و تولیدات داخلی تأ
هنـوز در برخـی حوزه هـا بـا شـک و تردیـد بـه ایـن 

موضوع نگاه می شود.

تحقیقاتـی  و  علمـی  شـهرک  در  داد:  ادامـه  وی 
اصفهـان 480 واحـد فنـاور در حوزه های مختلف 
می تواننـد  کـه  هسـتند  فعالیـت  بـه  مشـغول 

گوشه ای از مشکات اقتصاد کشور را رفع کنند.
گفتنی است دومین همایش فناوری های نوین 
گاز، پاالیش و پتروشـیمی توسـط  در حوزه نفت، 
شـبکه پژوهـش و فنـاوری اسـتان اصفهـان، در 

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.
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نشست مدیران حقوقی دانشگاه های منطقه 
6 کشـور در شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

برگزار شد.
گزارش شهر فردا، در این نشست حسین آقا  به 
علـوم،  وزارت  حقوقـی  دفتـر  مدیـرکل  بابایـی 

تحقیقات و فناوری و جمعی از مدیران حقوقی 
دانشگاه های منطقه 6 کشور حضور داشتند.

در ایـن مراسـم، انتخابـات تعییـن رئیـس آینـده 
گرفت  کشـور صورت  مدیران حقوقی منطقه 6 
دانشـگاه  حقوقـی  مدیـر  شـیروانی،  ارج  کـه 

ایـن  آتـی  رئیـس  به عنـوان  اصفهـان  صنعتـی 
مجموعه انتخاب شد.

برگـزاری دوره آموزشـی "اعتبار حقوقی مصوبات 
ایـن نشسـت  برنامه هـای  از دیگـر  هیئت امنـا" 

بود.

نهمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پاالیش 
فنـاور  شـرکت های  حضـور  بـا  پتروشـیمی  و 
مسـتقر در شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

برگزار شد.
نمایشـگاه،  ایـن  در  فـردا،  شـهر  گـزارش  بـه 

نشست مدیران حقوقی دانشݡگاه های منطقه ۶ ݡکشور

برݡݡگزاری نهمین نمایشگاه تخصصی نفت، ݡݡگاز، پاالیش و پتروشیمی

با حضور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار شد؛

با حضور شرکت های فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برپا شد؛

سـبز  راه  صنعـت،  بهبـود  فنـاور  شـرکت های 
سـیلتک  پایـا  پاسـت،  الـوار  چهل سـتون، 
ک  کیمیـا فرآینـد نقش جهان و سـترا اسـپادانا، 

و  علمـی  شـهرک  در  مسـتقر  اسـپادانا،  طـرح 
تحقیقاتی اصفهان حضور داشتند.

نهمین نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پاالیش 
لغایـت 27 دی مـاه سـال  از 24  پتروشـیمی  و 

جاری در عسلویه برگزار شد.
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کاریـن  بازدیـد  ایـن  در  فـردا،  شـهر  گـزارش  بـه 
کل رفـاه وزارت بهداشـت فانـدر  مویکنـز، دبیـر 
فابیـان  و  بونـن  کاریـن  همـراه  بـه  بلژیـک 
فعالیت هـای  بـا  آشـنایی  ضمـن  دومینگوئـز 
گزارشی  شـهرک و شـرکت های فناوری مسـتقر، 
 Flanders' Care از فعالیت های برنامه تشـویقی

ارائه کردند.

 ایـن برنامـه تشـویقی باهـدف ترویـج نـوآوری و 
کارآفرینـی در پاسـخ بـه تغییـرات اجتماعـی در 
و  اسـت  اجـرا  حـال  در  بلژیـک  فانـدر  ناحیـه 
تضمیـن  را  بهداشـتی  مراقبت هـای  کیفیـت 

می کند.
در پایان، هیئت بلژیکی از شرکت بهیار صنعت 
سپاهان و همچنین شرکت نخ جراحان پارس 

از واحدهـای فنـاور مسـتقر در شـهرک علمـی و 
تولیـد  درزمینـٔه  فعـال  و  اصفهـان  تحقیقاتـی 

تجهیزات پزشکی، بازدید کردند.
در حـال حاضـر بیـش از 490 شـرکت و مؤسسـه 
فناوری در شـهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
مستقر هستند و حدود 2 درصد از این واحدها 

درزمینٔه مهندسی پزشکی فعالیت می کنند.

شـرکت های  تجربـه  انتقـال  نشسـت  سـومین 
و  علمـی  شـهرک  در  موفـق  دانش بنیـان 

تحقیقاتی اصفهان برگزار شد.
گـزارش شـهر فـردا، نشسـت انتقـال تجربـه  بـه 
حضـور  بـا  موفـق  دانش بنیـان  شـرکت های 
شـرکت  مدیرعامـل  کریمیـان،  محسـن 
گـران قلـب آسـیا و جمعـی از  دانش بنیـان احیا
در  مسـتقر  فنـاور  واحدهـای  عامـل  مدیـران 
در  اصفهـان  تحقیقاتـی  و  علمـی  شـهرک 

ساختمان شیخ بهایی این شهرک برگزار شد.
شـرکت های  توسـعه  مدل هـای  ارائـه 
ایـن  پدیدآورنـدگان  زبـان  از  دانش بنیـان 
شـرکت ها، بیـان مشـکات موجـود و چگونگـی 
از محورهـای  بـه ثمـر رسـیدن تـاش فنـاوران 

اصلی گفت وگوها بود.

کـه  اسـت  به گونـه ای  دوره هـا  ایـن  برپایـی 
بسـیاری از مطالـب مطرح شـده، پـس از انجـام 
گردهمایی هـا به عنـوان مدل های تجربه شـده 

مؤثر و مفید در جلسـات اختصاصی مرکز رشـد 
بـا واحدهـای فنـاوری مـورد تحلیـل و ارزیابـی 

قرار می گیرد.

بازدید نمایندݡݡگان وزارت بهداشت فالندر بلژیک از شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان

برݡگزاری سومین نشست انتقال تجربه شرݡکت های 
دانش بنیان موفق در سال 96

به منظور آشنایی باقابلیت های شرکت های دانش بنیان انجام شد؛

نمایندگانی از وزارت بهداشت ناحیه فالندر بلژیک به منظور آشنایی باقابلیت های شرکت های دانش بنیان از شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان بازدید کردند.



ݠهرک علمـــــݡی  فصلنامه ݡسݒ
و تحقیقاتـــــــــݡی اصفݠهــــــانݤݤݤݤ

18

شـرݡکت های دانش بنیان؛
ـــق  ـــه  تحقــــ ـــن مؤلفــــــ مؤثرتریــــ
اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل شرکت صدرا طرح و تجهیز اسپادانا مطرح کرد:
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تجهیـز  و  ح  طـر صـدرا  دانش بنیـان  شـرکت 
اسـپادانا بـا بیش از یک دهـه تجربه درزمینٔه 
و  نصـب  مشـاوره،  سـاخت،  طراحـی، 
پشـتیبانی  و  نگـه داری  راه انـدازی، 
تولیـد،  خطـوط  دقیـق  ابـزار  ماشـین آالت 
ادوات آزمایشـگاهی و دسـتگاه های خـاص 
و  رسـمی  به صـورت  سـال ۱۳۹۳  از  صنعتـی 
کـه  نمـوده  آغـاز  را  ثبت شـده فعالیـت خـود 
کنـون توانسـته اسـت در صنایـع مختلـف  تا
ازجمله مواد غذایی، نساجی، انرژی اتمی، 
کز علمی  پاالیشگاه و پتروشیمی، فوالد و مرا

و دانشگاهی خدمات بسیاری را ارائه کند.
ایـن مجموعـه، ۹ محصول دانش بنیـان را در 
کـه سیسـتم  کارنامـه خـود بـه ثبـت رسـانده 
از  گـرم  چسـب  دهـی  پوشـش  و  تزریـق 

شاخص ترین آن ها به شمار می رود.
گفتگویـی خواندنـی بـا  فصلنامـه شـهر فـردا 
و  مکانیـک  کارشـناس  پـور،  محمـود  حامـد 
موفـق  دانش بنیـان  شـرکت  ایـن  مدیریـت 
ترتیـب داده اسـت کـه شـما را به خوانـدن آن 

دعوت می کنیم؛

چـه  از  مجموعـه  ایـن  فعالیـت  آغـاز   
سالی بوده است؟

این مجموعه از سال 81 شروع به فعالیت نموده 
و حـدود 15 سـال اسـت در زمینه هـای صنعتـی، 
مخصـوص  ماشـین های  تجهیـزات  و  سـاخت 
کنـون  تا  93 سـال  از  و  می دهـد  ارائـه  خدمـات 
به صورت شـرکتی و رسـمی به فعالیت خود ادامه 

داده است.
این شرکت دانش بنیان از تجهیزات آزمایشگاهی 
یافـت  کشـور  داخـل  در  کـه  کـرد  کار  بـه  شـروع 
باالیـی  باقیمـت  آن هـا  تهیـه  یـا  و  نمی شـد 
ایـن  کردیـم  سـعی  ازایـن رو  بـود،  امکان پذیـر 
تجهیـزات را بومی سـازی کنیـم، بـه ایـن دلیل که 
فعالیـت  نیـز  صنعتـی  به صـورت  همزمـان 
می کردیـم، درزمینـٔه چسـب و رزیـن به مشـکات 
کـه در بخـش اتوماسـیون از 5  فراوانـی برخوردیـم 
کردیـم و در حـال  سـال پیـش شـروع بـه فعالیـت 
حاضـر حـدود 200 محصـول در ایـن حـوزه تولیـد 
صنایـع  در  تخصصـی  به صـورت  کـه  کرده ایـم 
محصـول   9 بـه  و  می شـود  اسـتفاده  مختلـف 

دانش بنیان نیز دست یافته ایم.

 ایده های بسیاری از 
ً
ما معموال

محصوالت و نمونه های خارجی 
گرفتیم، ولی مهندسی معکوس 
انجام نداده ایم و همه را از ابتدا 
طراحی و ساده سازی کرده ایم 
که به نتایج خوبی در تولید نیز 
دست پیدا کردیم و بسیاری از 
صنایع بزرگ از محصوالت ما 
استفاده کرده اند

  هـدف شـما از تأسـیس یـک مجموعه 
دانش بنیان چه بوده است؟

کارآفرینـی و به کارگیری جوانان  مهم تریـن هدف، 
باوجـود  تـا  اسـت  بـوده  زمینـه  ایـن  در  مسـتعد 
چالش هـای فـراوان در ایـن حـوزه بـا عاقه مندی 
کننـد، چـون شـرکت مـا به صـورت پـروژه  فعالیـت 
محـور فعالیـت می کنـد و روزمـره نیسـت، ازایـن رو 
کار برای ما مفرح  باوجود سـختی های بی شـمار، 

است.

   چـه تعـداد پرسـنل در مجموعه شـما 
مشغول به فعالیت هستند؟

17 نفـر به صـورت تمام وقـت و 35 نفـر به صـورت 
پاره وقت با ما همکاری می کنند.

بـه  از محصـوالت شـرکت  کدام یـک     
تولید انبوه رسیده است؟

اتوماسـیون  بـه  مربـوط  کـه  محصوالتـی  عمـده 
چسب و رزین و تجهیزات مربوط به آن ها است، 
کنون یکی از محصوالتی  به تولید انبوه رسیده و ا
کـه جـزو مدل هـای ریزشـی محسـوب می شـود و 
ایـده محـوری مـا در شـهرک نیـز به شـمار مـی رود، 
انبوه سـازی شـده است، همچنین مراحل اصلی 

ورود به صنعت های جدید در حال انجام است.
البتـه در حـال حاضـر بالغ بـر 200 نـوع محصـول در 
سیستم چسب و رزین ارائه می کنیم که تک تک 

محصوالت تکمیل و عرضه می شود .

   محصوالت شـما قابلیت ارائه در چه 
صنایعی از کشور را دارد؟

همچـون  صنایـع  کثـر  ا در  اتوماسـیون  ایـن 
خودروسـازی، لوازم خانگی، سـلولزی، بهداشتی 
کاربـرد دارد و منحصـر بـه یـک صنعـت  و نسـاجی 

خاص نیست و جای کار بسیاری دارد.
کـرده،  کـه آماده  درواقـع مجموعـه مـا از برنامـه ای 
کـه امیدواریـم بتوانیـم  دو سـال دیگـر زمـان دارد 
سـبد محصوالت خود را تا دو سـال آینده تکمیل 

کنیم.

  افتخاراتـی کـه در ایـن ۱5 سـال کسـب 
کرده اید، عنوان کنید؟

گروه شـرکت های فناور مستقر  کسـب رتبه اول در 
در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان در سـال 
دوازدهمیـن  در  سـوم  مقـام  کسـب   ،1395
جشـنواره ملـی فـن آفرینـی شـیخ بهایـی در سـال 
آوایـی  مدل سـازی  اختـراع  ثبـت   ،1395
دسـتگاه  اختـراع  و  کوانتومـی  پدیده هـای 
در  و  گـرم  چسـب  تزریـق  و  آماده سـازی 

جشـنواره های مختلـف نانـو از جملـه انتظـارات 
این شرکت است.

البته تقدیرها و رضایت مندی هایی که از صنایع 
مختلف توانستیم کسب کنیم برای ما از اهمیت 
بیشـتری برخـوردار بـوده اسـت. بـه ایـن دلیـل که 
اعتمـاد بـه تولید داخلـی و ایرانی، هنـوز برای یک 
در  کـه  زمانـی  به ویـژه  اسـت،  سـخت  صنعت گـر 
کشـور چنیـن تجهیزاتـی تولیـد نشـده باشـد، امـا 
بسیاری از صاحبان صنایع به ما کمک و اعتماد 
کردنـد تـا توانسـتیم ایـن تجهیـزات را روی خـط 
کرده و در  آن ها نصب و محصوالت خود را تسـت 
صورت نیاز تغییرات را اعمال کنیم و خوشبختانه 

رضایت آن ها را به دست بیاوریم.

چگونـه  شـما  تولیـدات  بـر  نظـارت   
صورت می گیرد؟

متأسفانه با توجه به اینکه ما تنها تولیدکننده در 
داخـل ایـران هسـتیم، هنـوز اسـتانداردی بـرای 
می تواننـد  فقـط  و  تعریف نشـده  مـا  محصـوالت 

استانداردسازی در ساخت را به ما ارائه 
مبنـای  بـر  بیشـتر  ازایـن رو  کننـد، 
به پیـش  مشـتری  رضایت منـدی 
مـا  محصـوالت  چـون  می رویـم، 

کثر قطعات خارجی است. جایگزین ا

 آیـا درزمینـٔه صـادرات محصـوالت 
خود فعالیتی داشته اید؟

گرچه هنوز به آن حد نرسیده ایم، ولی  ا
در حال حاضر به دنبال تقویت کیفیت 
از  پـس  تـا  هسـتیم  خـود  محصـوالت 
کیفیت موردنظر، صـادرات  رسـیدن به 

محصوالت را پیگیری کنیم.

کنون جایگاه شـما در کشـور و در    هم ا
میان سایر رقبا چگونه است؟

 بـا توجـه بـه رضایت منـدی مشـتریان و سـفارش 
مجـدد آن هـا فکـر می کنم از جایگاه نسـبتًا خوبی 

در استان و کشور برخورداریم.

   به نظر شـما شـرکت های دانش بنیان 
تأثیرگـذار  کشـور  یـک  توسـعه  در  چقـدر 

هستند؟
گفتـه  شـرکت های دانش بنیـان بـه شـرکت هایی 
کامل  کـه بتوانند محصولی را به صـورت  می شـود 
شـناخته و درزمینـٔه پشـتیبانی آن موفـق عمـل 
گـر محصولـی را بتـوان به صـورت  کننـد. بنابرایـن ا
کـرد؛ خـوب اسـت، اما  مهندسـی معکـوس آمـاده 
کنیـم  گـر بتوانیـم آن محصـول را از ابتـدا طراحـی  ا

کار ویژه ای انجام داده ایم.
کشـور  ازایـن رو چنیـن مجموعه هایـی در توسـعه 
نقـش بسـزایی ایفـا می کننـد، امـا ایـن درصورتـی 
است  که بر روی انتخاب ایده مناسب تمرکز کنند 
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آن  بـه  نیـاز  کـه  گیـرد  قـرار  مدنظـر  محصولـی  و 
احساس شود.

کشـور بـرای  کـه در  درواقـع یکسـری محصوالتـی 
را  آن  و  تولیـد  بتوانیـم  مشـکل داریم،  آن  تهیـه 
کثـر صنایـع درزمینـٔه  کنیـم. چـون ا بومی سـازی 
تجهیـزات مربـوط بـه اتوماسـیون چسـب و رزیـن 
کرده انـد و ایـن محصـوالت را  بـه مشـکل برخـورد 
به صـورت خارجـی و باقیمـت بـاال و بـدون ارائـه 

خدمات تحویل می گیرند.
و  از محصـوالت  بسـیاری  ایده هـای  مـا معمـواًل 
مهندسـی  ولـی  گرفتیـم،  خارجـی  نمونه هـای 
معکوس انجام نداده ایم و همه را از ابتدا طراحی 
کـه بـه نتایـج خوبـی در  کرده ایـم  و ساده سـازی 
تولیـد نیز دسـت پیـدا کردیم و بسـیاری از صنایع 

بزرگ از محصوالت ما استفاده کرده اند.

   از سختی های کار خود بگوئید.
می کنیـم،  کار  محـور  پـروژه  به صـورت  چـون  مـا 
و  هسـتیم  مواجـه  جدیـدی  چالـش  بـا  هـرروز 
کار متحمـل می شـویم، بـه  سـختی زیـادی را در 

کـه بـه نیروهـای زیـادی در هـر بخـش  ایـن دلیـل 
و  بودجـه  کمبـود  دلیـل  بـه  امـا  داریـم،  نیـاز 
موجـود،  نفـرات  تعـداد  روی  بـر  برنامه ریـزی 
کارکنـان چندیـن برابـر  به طورقطـع فشـار بـر روی 
را  بحـران  ایـن  بتوانیـم  امیدواریـم  کـه  می شـود 
گذرانـده و در سـال های آتـی با نیروهای بیشـتری 

به کار ادامه بدهیم.

  بـرای پیشـرفت در کار، چـه انتظـاری از 
مسئوالن امر دارید؟

متأسـفانه بـه شـرکت های دانش بنیـان بـه دیـد 
سرمایه دار نگاه می کنند که دید اشتباهی است، 
چون مسلمًا به دنبال این چالش ها نمی رفتند. 
ازایـن رو بهتر اسـت درزمینٔه دریافـت وام موردنیاز 
شـرکت ها، از سـوی مسـئوالن اسـتانی و کشـوری 
کافی صورت بگیرد و ساده سازی شود و  حمایت 

آن  بـرای  بهتـری  آینـده  کـه  صنعت هایـی  روی 
تـا به صـورت  پیش بینـی می کننـد، متمرکزشـده 
کارشناسی شده از ایده و محصول آن ها حمایت 

کنند.

راه انـدازی  بـرای  توصیـه ای  چـه   
کسب وکار جدید به جوانان می کنید؟

کلفتـی نـان  کار و  جوانـان امـروز بـه دنبـال نازکـی 
کار راحـت و درآمـد بـاال  نباشـند، زیـرا قـرار نیسـت 
درآمدهـای  از  بایـد  بنابرایـن  باشـند،  داشـته 
کـرده و ایده هـای درسـتی داشـته  کوچـک شـروع 
باشند، به دنبال دستیابی به تجربیات بوده و در 
شـرکت های متفـاوت کار کنند و تخصص خـود را 
بـاال ببرنـد تـا بـا تاش بسـیار و رشـد آن هـا بتوانند 

به اهداف خود دست یابند.
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 معاونان فناوری و پژوهشــی پژوهشــگاه پلیمر 
بــه همــراه رئیــس مرکــز توســعه فنــاوری صنعــت 
از شــهرک علمــی و تحقیقاتــی  انــرژی  بــرق و 

اصفهان بازدید کردند.
ــراز  ــا اب گــزارش شــهر فــردا، بازدیدکننــدگان ب بــه 

توسـعه  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
منابـع اسـتانداری اصفهـان از شـهرک علمـی و 

کـرد  و در جریـان  بازدیـد  تحقیقاتـی اصفهـان 
عملکرد شرکت های دانش بنیان مستقر در این 

شهرک قرار گرفت.
گـزارش شـهر فـردا، محمدعلـی شـجاعی در  بـه 
ارتباطـات  گسـترش  کـرد:  اظهـار  بازدیـد  ایـن 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و واحدهای 
فناور مستقر در آن با صنایع و دیگر بخش های 
کشـور امـری مهـم بـه شـمار رفتـه کـه بایـد انجام 

پذیرد.
نیازهـای  پیگیـری  راسـتای  در  افـزود:  وی 
واحدهـای فنـاور مسـتقر در شـهرک می بایسـت 
مسـیری تعریـف شـود تـا اسـتانداری اصفهـان 
این گونـه  از  حمایـت  بـه  مسـیر  ایـن  در  بتوانـد 
واحدها بپردازد و مشـکات موجود حل وفصل 

شود.
همچنین شجاعی، از شرکت های دانش بنیان 
المـاس صنعـت فرنیـا، سـوین سـطح پاسـما و 
بـا  و  کـرد  بازدیـد  سـپاهان  صنعـت  بهیـار 

فعالیت های این شرکت ها آشنا شد.

بازدید معاونان پژوهشݡگاه پلیمر
 از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

ــع  ــعه منابـ ــادی و توسـ ــور اقتصـ ــی امـ ــاون هماهنݡگـ ــد معـ بازدیـ
استانداری اصفهان از شهرک

به منظور آشنایی با عملکرد شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی صورت گرفت؛

خرســندی از فعالیــت واحدهــای فنــاور مســتقر 
بــر توســعه تعامــات میــان ایــن  در شــهرک، 

کید کردند. واحدها و پژوهشگاه پلیمر تأ
و  فیلتراســیون  آزمایشــگاه  از  نیــز  ادامــه  در 
واحدهــای فنــاور بهینــه نیرو، کاوش نیــرو و فرم 
ــای  ــان فعالیــت ه ــرده و در جری ک ــد  ــورد بازدی ن

این شرکت ها قرار گرفتند.
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:::::  تاریخچه:
یـــــــونانـــــــی  اساطیـــــــــر  از   mentor کلمــــــــــه 
استخراج شده است که در آن منتور مشاوری 
دانا و یک شخص مهم در تربیت پسر ادیسه 
بوده اسـت. سـقراط حکیم نیز اعتقاد داشـت 
افـراد زمانـی بـه بهتریـن وجـه یـاد می گیرند که 
عهـده  بـه  را  گذارشـده  وا کارهـای  مسـئولیت 

بگیرند.
نوشـته های  در  مرشـد(  )هم معنـی  پیـر  واژه 
عرفانی ادب پارسـی بسـیار به کاررفته اسـت و در 
و  معنـوی  راهنمـای  اصطاحـی،  معنـای 
کـه خود پیش تـر، طریق عرفان  مرشـدی اسـت 
بـردن  پیـش  و  هدایـت  شایسـته  و  پیمـوده  را 

مرید در طریق تصوف است.
جایگاه موضوع منتورینگ و مربی گری در علم 
مدیریـت در سـرفصل بهسـازی منابـع انسـانی 

قرار دارد.

:::::  روش های بهسازی منابع انسانی:
متخصـص  کـه  اسـت  فرآینـدی  آمـوزش:   ::
)مدرس( وظیفه انتقال یک موضوع مشـخص 

گیر را دارد. به فرا
:: مشـاوره: ارائه راهنمایی به متقاضی در یک 
کوتـاه  زمانـی  مقطـع  یـک  در  خـاص  موضـوع 

است.
:: مربی گری:

 فدراسـیون بین المللـی مربـی )ICF( مربی گـری 
را همکاری با افراد در یک فرآیند فکری و خاق 
کـه افـراد را بـه افزایـش توانایـی  تعریـف می کنـد 
شخصی و فکری ترغیب می کند. مربی به افراد 

کمک می کند به اهداف زیر دست یابند:

کاملـی بـه وضعیـت    داشـتن نـگاه و شـناخت 
فعلی کارشان، خودشان و دیگران

بـرای  واقعـی  و  مرتبـط  اهـداف  تنظیـم   
خودشان نسبت به ماهیت و نیازشان

گرفتن اقدامات واقعی برای تحقق     بـر عهـده 
اهداف

ک   یادگیری از فعالیت های خودشـان و اشـترا
بازخورد با دیگران

::  منتورینگ:
و  مریـد  داوطلبانـه  برنامـه  یـک  منتورینـگ 
مرشدی است بر پایه اعتماد متقابل و باهدف 
فراهم شدن فرصت رشد و ارتقای توانایــی های 
که در  فرد متقاضی. منتورینگ فرآیندی است 
گاه، فـرد دارای تجربـه  آن یـک فـرد باتجربـه و آ

کمتر را کمک و حمایت می کند.
کلیـدی  فـرد  ارتقـای  منتـور  تمرکـز  معمـواًل 
سازمان است و متعاقبًا این فرد، سازمان خود 

را ارتقا و بهبود خواهد داد.

::::: مخاطـب برنامـه مربی گـری و منتورینـگ 
در سازمان ها:

::  مدیران باهدف توسعه مدیریت و رهبری
بهبـود  فـردی،  توسـعه  باهـدف  کارکنـان   ::

عملکرد ضعیف

:::::  دالیـل محبوبیـت اسـتفاده از مربی گـری 
و منتورینگ:

::  تحول سریع محیط های کسب وکار
گی های سازمان های مدرن ::  ویژ

::  اهمیت یادگیری مادام العمر
::  ضرورت بهسازی فردی و به موقع

:::::  مزایای مربی گری و منتورینگ: 
 )ICF( ازنظـر فدراسـیون بین المللـی مربی گری

مزایای زیر مطرح شده است:
گاهی ::    افزایش خودآ

::  تنظیم بهتر اهداف

::  سطوح استرس کمتر
::  افزایش اعتمادبه نفس

::  بهبود کیفیت زندگی
::  باال بردن مهارت های ارتباطی

:::::  رویکردهای مربی گری و منتورینگ:
:)Directive or push( رویکرد مستقیم ::

رویکـرد  ایـن  بـر  مبتنـی  مربی گـری  رفتارهـای 
به طـور  خـودش  مربـی  کـه  اسـت  به گونـه ای 
فـرد  بـرای  را  مسـئله  دسـتوری  یـا  و  مسـتقیم 

مقابل حل می کند.
 Non-directive( رویکـرد غیرمسـتقیم  ::

:)or pull
به طـور  رویکـرد  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  منتـور 
غیرمسـتقیم و بـا ایجـاد شـرایط، آن گونـه عمـل 
کـه فـرد مقابـل خـود بتوانـد مسـئله را  می کنـد 

حل کند.

:::::  تفاوت های مربی گری و منتورینگ:
کارکنـان، تفـاوت بیـن  در حـوزه توسـعه فـردی 
معمـواًل  کسـب وکار،  منتورینـگ  و  مربی گـری 
سـردرگمی ایجاد می کند. این سـردرگمی اغلب 
درک  اینکـه  بـدون  شـرکت ها  می شـود  باعـث 
یـا مربی گـری  بـرای منتورینـگ  را  آن هـا  کننـد، 
کنند و  کرده و هدف متفاوتی را دنبال  انتخاب 
نهایتـًا شکسـت در درک ایـن تفاوت هـا، اغلـب 
شـرکت  بـرای  ناامیدکننـده  نتایـج  بـه  منجـر 

می شود.
گرچه مربی گری و منتورینگ  شـایان ذکر اسـت ا
مشـترکی  عناصـر  در  آن هـا  هسـتند،  متمایـز 
کید و نتایج  سهیم هستند و اغلب تفاوت در تأ
کـه  اسـت. همچنیـن برخـی از مربیـان هسـتند 
توانایـی فعالیـت به عنـوان منتـور را دارنـد و نیـز 
کـه در بعضـی مـوارد،  منتورهایـی وجـود دارنـد 

بیشتر شبیه مربیان عمل می کنند.
تفـاوت  شـدن  مشـخص  جهـت  ادامـه  در 
جـدول  در  مـواردی  منتورینـگ،  و  مربی گـری 

شماره 1 ذکرشده است.

کبر قاسمی      ا
       سرپرست مرکز رشد مقدماتی

    امیر نیک آئین
       کارشناس مرکز رشد مقدماتی

        تاریخ تدوین: ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹6

ـــای مربی ݡݡگـــری  تفاوت ه
و منتـــــوریــــــنگ
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مربی گریمنتورینگ

در منتورینگ روابط متقابل اهمیت دارد
)فراهم شدن محیطی برای تبادل نظر برای موارد مؤثر در موفقیت شخصی و حرفه ای(

در مربی گری وظیفه گرایی مهم است
)همکاری روی موضوعی مشخص جهت ارتقای سطح دانش و مهارت فرد(

مربی گری کوتاه مدت استمنتورینگ بلندمدت است

منتورینگ توسعه محور است
)توسعه قابلیت فرد برای آینده(

مربی گری عملکرد محور است
)ارتقای عملکرد شخصی در شغل فعلی(

مربی، مسلط به محتوی تخصصی استمنتور، تسهیل کننده و تصمیم ساز است

در مربی گری مدیر مستقیمًا درگیر استدر منتورینگ مدیر به طور غیرمستقیم درگیر است

به مربی برای ارائه خدمات، دستمزد پرداخت می شودمنتور معمواًل انتظار دستمزد ندارد و داوطلبانه است

در مربی گری تمرکز بیشتر در مورد مسائل مربوط به کسب وکار استدر منتورینگ، تمرکز بر پیشرفت شخصی و حرفه ای شدن است

مربیان پس از اتمام کار سازمان را ترک می کنندمنتورها حضور بلندمدت در سازمان دارند

در مربی گری سیاست های داخلی غالبًا تحت تأثیر قرار نمی گیرندمنتورها بر سیاست های داخلی سازمان اثرگذار هستند

در مربی گری تغییر فرهنگی ممکن است رخ بدهد یا ندهدمنتورینگ متحول کننده است و بر فرهنگ تأثیر می گذارد

در مربی گری نتایج و دستاوردها قابل اندازه گیری و ملموس استدر منتورینگ نتایج به راحتی قابل اندازه گیری نیست

در مربی گری بیشتر تمرکز بر یک موضوع و مهارت خاص استتنوع موضوعی در منتورینگ وجود دارد

مربی به مدیر مستقیم بازخورد عملکرد نیرو را می دهدمنتور محرم اسرار فرد است و باید یک محیط امن برای تعامل فراهم کند

منتور مانند مهمان در سازمان است
)سازمان کلیۀ امکانات و خدمات موردنیاز منتور را فراهم می کند(

مربی همانند یک پیمانکار است
)بیشتر خدمات و پشتیبانی به عهدۀ خود مربی است(

مربی گری یک به یک انجام می شوددر منتورینگ مدل هایی غیر از یک به یک نیز استفاده می شود

تخصص محتوایی در مربی گری مهم تر استمهارت های بین فردی در منتورینگ مهم تر است

در مربی گری، اهداف درمانی نیز دارددر منتورینگ، هدف نجات کارمند ضعیف نیست

مربی متخصص بیرونی یا مدیران و کارکنان ارشد داخل سازمان هستندمنتور، فردی باتجربه خارج از سازمان است

مربی گری جاده یک طرفه )آموزش باال به پایین( استدر منتورینگ یادگیری دوجانبه بین منتور و کارمند وجود دارد

در منتورینگ مسائل شخصی و تجاری مطرح می شود
)منتور مثل عضوی از یک خانواده است(

در مربی گری تمرکز بر محتوی و تخصص است
)ورود به حریم خصوصی و مسائل شخصی ممنوع(

مربی گری بهبود عملکرد ایجاد می کندمنتورینگ تحول شخصیت فرد را ایجاد می کند

جدول شماره 1: تفاوت های منتورینگ و مربی گری
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:::::  انتخاب منتورینگ یا مربی گری:
در تفسـیر تفاوت های جدول شـماره 1، به نظر 
شـرکت  یـک  زمانـی  چـه  و  چـرا  کـه  می رسـد 
انتخـاب  منتورینـگ  مقابـل  در  را  مربی گـری 
می کنـد یـا در برخـی موارد هـر دو راهبرد را بنا به 

دالیلی پیاده سازی می کند.
بهسـازی  بـرای  منتورینـگ  سیسـتم های   ::
منابـع انسـانی، ارتقـا و توسـعه حرفه ای افـراد با 
کارمنـد بـه یـک مربـی انجام  ارتبـاط دادن یـک 
خواهـد شـد. منتورینـگ بـه دنبـال یـک تحول 
در فـرد و سـازمان اسـت و بیـش از بـه دسـت 

آوردن یک مهارت یا دانش خاص است.
:: سیستم های مربی گری برای آماده ساختن 
کـه بـا آن  کارمنـد بـه یـک تخصـص معیـن  یـک 
کار می کنـد، طراحی شـده اسـت و تضمین  فـرد 

کارمنـد یـک مهـارت خـاص یـا یک  کـه  می کنـد 
در  مربی گـری  می گیـرد.  یـاد  را  دانـش  بخـش 
گرچـه  ا اسـت.  مهارت هـا  گیـری  فرا مـورد 
مربی گـری ممکن اسـت شـخصی باشـد، تمرکز 
اصلی آن بر حرفه ای شـدن اسـت. در بسـیاری 

از موارد، مربی گری مشابه آموزش است.
به صـورت خاصـه می توان موارد زیـر را در مورد 

زمان انتخاب منتور و مربی توصیه نمود:

:::::  مربی گری را زمانی در نظر بگیرید که:
کارکنان خود را    یک شرکت در تاش است تا 

در زمینه هـای خاصـی بـا اسـتفاده از ابزارهـای 
فـوری، توسـعه  مدیریـت عملکـرد و مدیریـت 

دهد.
کارکنـان  از  تعـدادی  دارای  شـرکت  یـک   
بـرآورده  را  انتظـارات  کـه  اسـت  بااسـتعداد 

نمی کنند.
   یـک شـرکت یـک سیسـتم یا برنامـه جدید را 
کارمنـدان بایـد مهارت هـای  معرفـی می کنـد و 

الزم را به دست آورند.
کوچکی از افراد  گروه های     یک شرکت دارای 
که نیاز به افزایش صاحیت  )5-8 نفره( است 

در محیط های خاص را دارند.
کمک    یک رهبر یا یک عضو اجرایی نیازمند 
یـک  به عنـوان  جدیـد  مهـارت  کسـب  بـه 

مسئولیت اضافی است.
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:::::  منتورینگ را زمانی در نظر بگیرید که:
و  رهبـران  تـا  اسـت  تـاش  در  شـرکت  یـک    
کارمندان بااستعداد خود را به عنوان بخشی از 

برنامه ریزی جانشینی توسعه دهد.
کارکنـان  تـا  می کنـد  تـاش  شـرکت  یـک    
کـه مانـع  محـوری خـود را بـرای حـذف موانعـی 

موفقیت آن ها می شود، ارتقاء دهد.
کامـل    یـک شـرکت تـاش می کنـد تـا به طـور 
کارمنـدان خـود را به نحوی که بیشـتر بـه آن نیاز 
و  صاحیت هـا  کسـب  جهـت  دارنـد، 

مهارت های خاص گسترش دهد.
و  تخصـص  تـا  می کنـد  تـاش  شـرکت  یـک    
کارکنـان نوپـای خـود  تجربـه درونـی خـود را در 

برای نسل های آینده حفظ کند.
کار ایجاد     یک شرکت می خواهد یک نیروی 

را  شـخصی  و  حرفـه ای  خصوصیـات  کـه  کنـد 
متعادل کند.

:::::  سخن آخر:
بـه یـاد داشـته باشـید، مربی گـری و منتورینـگ 
دو روش مؤثـر بـرای توسـعه اسـتعداد در یـک 
سـازمان اسـت. نیازهـای خـاص سـازمان بایـد 
گزینـه ای  انتخـاب  بـرای  را  راهنمایی هایـی 
که تصمیم درسـت منجر  خوب ارائه دهد، چرا

به نتایج مثبت بیشتری خواهد شد.
 ایـن مقالـه را بـا ذکـر توصیه هایـی بـرای مربی و 

منتور خوب بودن به پایان می رسانیم.
:: ده فرمان برای مربی و منتور خوب بودن:

گیر    گوش کردن به طور مؤثر به فرا
گیر    جویا شدن نیازهای فرا
گیر    کشف استعدادهای فرا

بیـان  بـرای  راحـت  و  امـن  فضـای  ایجـاد    
احساسات

   فراهم کردن حمایت های روان شناختی
گیر    بیان شفاف انتظارات از فرا

   برگزاری جلسات بحث آزاد
   ارائـه راهنمایـی بـرای رسـیدن بـه تـوان حـل 

مسئله
  رشـد افـراد بـا اسـتفاده از نقـاط قـوت آن هـا و 

حرکت روبه جلو
گیر    افزایش اعتمادبه نفس در فرا
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ایده های نو 
چگونه وارد 
شهرک می شوند؟

روایت جذب و پذیرش در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

در فضـای پرشـتاب و سرشـار از تحـول و رقابـت 
مزیـت  کسـب  بـه  منجـر  آنچـه  امـروز،  دنیـای 
انسـانی  نیـروی  می شـود،  کشـورها  رقابتـی 
منابـع  ازایـن رو  پویاسـت.  و  خـاق  کیفیـت،  با
انسـانی نخبـه، عمده تریـن دارایـی نامشـهود و 
کشـور در  یـک  قابلیـت سـازمان در  مهم تریـن 

کسب مزیت رقابتی قلمداد می شوند.
به عنـوان  فنـاوری،  و  علـم  پارک هـای 
جـذب،  بـرای  تـاش  بـا  پیشـرو  سـازمان های 
نیروهـای  به کارگیـری  و  نگهداشـت  پـرورش، 
افـراد،  ایـن  از  حمایـت  و  کشـور  زبـده  و  نخبـه 
کشـور را تضمیـن  مزیـت رقابتـی امـروز و فـردای 

می کنند.
کارشناسـی شـیمی  لیا خدابنده دارای مدرک 
و  کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  از  محـض 

کارآفرینی از دانشگاه  کارشـناس ارشـد مدیریت 
در  کنـون  تا  73 فروردیـن  از  کـه  اسـت  تهـران 
شـهرک علمـی تحقیقاتـی اصفهـان بـه فعالیـت 
پرداختـه و در حـال حاضـر سرپرسـتی جـذب و 
درواقـع  کـه  دارد  عهـده  بـر  را  شـهرک  پذیـرش 
که هر فردی در بـدو ورود  اولیـن نقطه ای اسـت 

به آن مراجعه می کند.
گفتگوی خواندنی فصلنامه شهر فردا  در ادامه 

با این مدیر توانمند را ازنظر می گذرانید؛
علمـی  شـهرک  در  جـذب  فرآینـد     

تحقیقاتی اصفهان به چه شکل است؟
جـذب، پاسـخگویی به مراجعه کنندگان اسـت 
و برنامه هایـی جهـت معرفـی و جذب متقاضی 
کتیـو نامیـده  کـه جـذب ا بیشـتر ارائـه می دهـد 
می شـود، همچنین برگزاری رویداد ایده شـو در 

فرآینـد جـذب قـرار می گیـرد و متقاضیـان از ایـن 
در  پذیـرش  مراحـل  وارد  می تواننـد  طریـق 

شهرک شوند.
  مراحـل پذیـرش در شـهرک علمـی 

تحقیقاتی اصفهان را توضیح دهید؟
رشـد  مرحلـه  سـه  دارای  شـهرک  در  پذیـرش 
فنـاوری  و  علـم  پـارک  و  رشـد  مرکـز  مقدماتـی، 
کـه پـس از مراجعـه تیم هـا و شـرکت های  اسـت 
مختلـف، شـرایط ورود به هـر دوره برای تیم ها، 

بررسی شده و سپس راهنمایی می شوند.
در مرحله رشد مقدماتی نیازی به ثبت شرکت 
نیسـت و تنهـا داشـتن یـک تیـم و ایـده ای برای 
که با اسـتفاده از حمایت های  کافی اسـت  ارائه 
کسـب شـرایط موردنیـاز بتواننـد وارد  آن دوره و 

مرکز رشد شوند.
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در  رشـد  مرکـز  بـه  ورود  بـرای  مراجعه کننـدگان 
عـاوه  کـه  باشـند  داشـته  ایـده ای  بایـد  ابتـدا 
ایـران،  در  بـودن  نـو  و  تکنولـوژی  برداشـتن 
ازنظـر  و  باشـد  داشـته  تجاری سـازی  قابلیـت 
تیمـی نیـز دو نفـر نیـروی متخصـص تمام وقت، 
مشـاور و یـک طـرح توجیهی کسـب وکار مرتبط 

با ایده محوری داشته باشند.
کامل داشـته  گر تیمی این سـه شـرط را به طور  ا
باشد و شرکت خود را به ثبت برساند، می تواند 
وارد مرکز رشـد شـهرک شـود، در غیر این صورت 
گـر در یکـی از ایـن مراحـل ضعـف داشـته باشـد  ا
باید از مرحله قبلی یعنی رشد مقدماتی شروع 

کند.
کـه  اسـت  فنـاوری  و  علـم  پـارک  سـوم  مرحلـه 
کـه  شـرکت هایی  و  یافتـه  رشـد  شـرکت های 
و  گذشـته  آن هـا  تأسـیس  از  سـال   3 حداقـل 
 300 از  بیـش  آن هـا  یک سـاله  مالـی  گـردش 
سـابقه  همچنیـن  باشـد،  تومـان  میلیـون 
تجاری سـازی فعالیت هـای فناورانـه را داشـته 

باشند، می توانند وارد پارک شوند.
بـا  متناسـب  بایـد  آن هـا  فعالیـت  زمینـه  البتـه 
تحقیقاتـی  علمـی  شـهرک  پارکـی  شـرکت های 
اسـت:  امکان پذیـر  صـورت  دو  بـه  کـه  باشـد 
مستأجر پارک بوده و یا با خرید زمین در اراضی 

پارک سرمایه گذاری داشته باشند.
بخش هـا  ایـن  در  شـرکت  چنـد   

فعالیت می کنند؟
حـدود 480 شـرکت و واحـد فنـاور در ایـن سـه 

مرحله در شهرک مستقر هستند.
  فرآینـد ورود تیم هـا بـه چـه صـورت 

انجام می گیرد؟
کـدام  کـه از  در ابتـدا بـا تیـم صحبـت می شـود 
کننـد و سـپس بـا اسـتفاده از  دوره بایـد شـروع 
راهنمایـی  سـؤاالت  بـه  پاسـخ  و  مشـاوره 
پـر  را  مربوطـه  دوره  فرم هـای  و  می شـوند 
را  طراحی شـده  فرم هـای  ایـن  می کننـد. 
می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت شـهرک علمـی 
بـه  ورود  و   www.istt.ir آدرس  بـه  تحقیقاتـی 
کـرده و نسـبت به  سـامانه الکترونیکـی دریافـت 

تکمیل فرم ها اقدام کنند.
کثـر فرآیندها به جز جلسـه مصاحبـه به صورت  ا
کـه بایـد از طریـق  الکترونیکـی انجـام می شـود 
کننـد، همچنین  سـامانه الکترونیکـی پیگیری 
راهنمـای تصویـری عضویـت در سـایت  فایـل 
کـه در صـورت نیـاز متقاضیـان  قـرار داده شـده 
کننـد و ابهام هـای خـود را  می تواننـد مراجعـه 

برطرف نمایند.
ایـن  کارتابـل،  از  فـرم و خـروج  از تکمیـل  پـس 
فرم هـا بررسی شـده و ایـرادات بـرای اصـاح بـه 
آن هـا بازگردانـده می شـود و پـس از اصـاح برای 
که در صورت عدم  داوری اولیه ارسـال می گردد 
دعـوت  مصاحبـه  جلسـه  بـرای  مشـکل 

می شوند.
در جلسـه مصاحبـه بـرای هـر شـرکت یـک یـا دو 
داور تخصصـی از دانشـگاه یـا صنعـت مربوطـه و 
چنـد داور عمومـی از شـهرک انتخاب می شـوند 

کـه تعییـن داورهـا در شـورای پذیـرش شـهرک 
انجام می شود.

پس از جلسه مصاحبه، شرکت ها سمینار ارائه 
داده و بـر اسـاس فایـل نمونه موجود در سـایت 
شـهرک، فایـل خـود را ارائـه می کننـد و سـپس 
فرم هـای  و  می شـود  انجـام  پاسـخ  و  پرسـش 
از  پـس  و  قرارگرفتـه  داوران  اختیـار  در  ارزیابـی 
صـورت  شـرکت ها  پذیـرش  جمع بنـدی 

می گیرد.
 شـورای پذیرش شـهرک در جلسـات 
مصاحبه، متشکل از چه افرادی است؟

معـاون  از  متشـکل  شـهرک  پذیـرش  شـورای 
مدیـر  پـارک،  رئیـس  شـهرک،  فنـاوری  توسـعه 
پذیـرش،  و  جـذب  سرپرسـت  رشـد،  مرکـز 
سرپرسـت  فنـاوری،  انتقـال  اداره  سرپرسـت 
فنـاوری،  و  پژوهـش  طرح هـای  مدیریـت 
از  تـن  دو  و  شـهرک  علمـی  شـورای  نماینـده 
در  مسـتقر  فنـاور  واحدهـای  نماینده هـای 
شـهرک  فنـاوری  پشـتیبان  معـاون  و  شـهرک 
بـر  را  تخصصـی  داورهـای  تعییـن  کـه  اسـت 
عهده دارنـد و بـا حضـور در جلسـات مصاحبـه، 
تصمیم گیـری  شـرکت ها  انتخـاب  مـورد  در 

می کنند.
و  جـذب  فرآینـد  در  تسـهیل  بـرای    
توصیـه ای  و  پیشـنهاد  چـه  پذیـرش 

دارید؟
کتیـو صـورت می گیـرد  در برخـی مـوارد جـذب ا
کـه بـا ارائـه سـمینار بـرای آن هـا، شـهرک علمـی 
کز علمی معرفی  تحقیقاتی به دانشـگاه ها و مرا
می شـوند و شـرایط، خدمـات و مزایـای ورود به 
داده  توضیـح  آنـان  بـرای  رشـد  مرکـز  و  پـارک 
که بیشـتر جنبه اطاع رسـانی و تبلیغ  می شـود 
ماهـی  کـه  شـو  ایـده  رویـداد  همچنیـن  دارد. 
و  جـذب  فرآینـد  جـزو  می شـود،  برگـزار  یک بـار 
پذیـرش بـه شـمار مـی رود که متقاضیـان از این 

راه نیز می توانند به شهرک ورود پیدا کنند.
گر به توضیحاتـی که در  به طورکلـی متقاضیـان ا
کننـد زودتر به  اختیـار آنـان قـرار می گیـرد، توجه 

نتیجه می رسند.
  پذیرش در شهرک علمی تحقیقاتی 

دارای چه ظرفیتی است؟
شـهرک  کان  سیاسـت های  از  موضـوع  ایـن 
کلـی حداقـل هفتـه ای  اسـت، ولـی در حالـت 
برگـزار می شـود و یـک  چهـار جلسـه مصاحبـه 
در  تصمیم گیـری  کـه  پذیـرش  شـورای  جلسـه 

مورد هرکدام از شرکت ها در آن انجام می گیرد.
گسـترش اسـت و  با توجه به اینکه شـهرک روبه 
بـه  می کنـد  سـعی  دارد،  عمرانـی  توسـعه 

متقاضیان در این زمینه پاسخ دهد.
  فرآینـد جـذب چـه تأثیـری داشـته و 
به موجـب آن چنـد شـرکت ایجادشـده 

است؟

کلی شـهرک به صورت فردی پذیرش  در حالت 
گـروه و شـرکت  انجـام نمی دهـد، بلکـه در قالـب 
گروهـی حائـز  پذیـرش صـورت می گیـرد و ارائـه 

اهمیت و دارای امتیاز بیشتری است.
کـه به عنـوان ایـده پـرداز برتـر انتخـاب  افـرادی 
شـدند، می تواننـد متقاضـی ورود بـه مرکـز رشـد 
کنون حدود  که تقریبًا از ابتدا تا شـهرک باشـند 
20 مـورد توانسـتند بـه مرکـز رشـد مقدماتـی یـا 
مـا  البتـه  کننـد،  پیـدا  مرکـز رشـد شـهرک ورود 
زمینـه را بـرای آن هـا فراهـم می کنیـم امـا بایـد 

بتوانند شرایط تیم را تأمین کنند.
راسـتای  در  اقداماتـی  چـه  شـهرک    
حمایـت از ایـن تیم هـا و شـرکت ها انجام 

داده است؟
کـردن  کـم  کمک هـای شـهرک در  حمایت هـا و 
آمـار  اسـاس  بـر  کـه  شرکت هاسـت  ریسـک 
رشـد  کـز  مرا از  خـارج  موفقیـت  آمـار  جهانـی، 
 70 رشـد  کـز  مرا داخـل  و  درصـد   30 شـرکت ها 
و  پشـتیبانی  خدمـات  کـه  اسـت  درصـد 
و  برمی گیـرد  در  را  شـهرک  مالـی  حمایت هـای 
می شـود  باعـث  خدمـات  ایـن  از  اسـتفاده 
موفقیـت  و  کمتـر  ریسـک  نوپـا،  شـرکت های 

بیشتری داشته باشند.
همچنیـن یکسـری خدمات پشـتیبانی شـامل 
اطاع رسـانی،  خدمـات  اداری،  فضـای 
بازاریابـی  و  یابـی  پـروژه  آموزشـی،  مشـاوره ای، 
انجـام  بـا حمایت هـای مالـی و قانونـی  همـراه 
کـه در مرکـز رشـد تـا سـقف 40 میلیـون  می گیـرد 
تومـان وام ایـده محـوری و 15 میلیـون تومـان 
نمونـه  کـه  شـرکت هایی  بـه  پشـتیبانی  اعتبـار 
نهایـی ایـده خـود را تولیـد می کنند و برای رشـد 
مقدماتی 5 میلیون تومان وام ایده محوری در 

نظر گرفته می شود.
آزاد  مناطـق  قوانیـن  مزایـای  از  شـهرک  البتـه 
بتواننـد  کـه  شـرکت هایی  و  می کنـد  اسـتفاده 
مجـوز فنـاوری بگیرند، معاف از مالیات شـده و 
مشـمول  فنـاور  و  دانش بنیـان  شـرکت های 

تسهیات گمرکی نیز می شوند.
  سخن آخر؟

که  بسـیاری از دوسـتان در بدو ورود می ترسـند 
گمـان  زیـرا  کننـد،  ارائـه  را  خـود  ایده هـای 
طرح هـا  و  ایده هـا  اسـت  ممکـن  می کننـد 
دزدیده شـوند و نگران مالکیت معنوی ایده ها 
بـا  ایده هـا  کـردن  تجاری سـازی  امـا  هسـتند، 
کـه به راحتی قابل  موانـع بسـیاری همراه اسـت 
اجرایـی  قابلیـت  بایـد  و  نیسـت  کپی بـرداری 
هیـچ  نیـز  کنـون  تا کـه  باشـد  داشـته  شـدن 
ادعایـی مبنـی بـر ایـن موضـوع وجـود نداشـته 

است.
کارآفرینی مشـکات زیـادی وجود  گرچـه بـرای  ا
از  نشـان  کارآفرینـان  زندگـی  امـا مطالعـه  دارد، 
کـه درنهایـت بـه  شکسـت های بسـیاری اسـت 
موفقیت منجر شـده اسـت، ازایـن رو امیدواریم 
بتواننـد  افـراد  کـه  بیایـد  وجـود  بـه  فرصتـی 
ایده هـای خـود را بـه نتیجه رسـانده و موفقیت 

خود را ثبت کنند.
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جدیدتریـن  از  یکـی  فـردا،  شـهر  گـزارش  بـه 
و  اطاعـات  فنـاوری  دنیـای  در  مفاهیـم 
کـه بـا  ارتباطـات، موضـوع اینترنـت اشـیا اسـت 
کاربردهـای وسـیع خـود نقش بسـیار مهمـی در 

می کنـد. بـازی  کارآفرینـان  دنیـای 
بینـش  دانش بنیـان  شـرکت  راسـتا  ایـن  در 
پژوهـان فنـاور سـپاهان اقـدام بـه بومی سـازی 
انـواع  بـه  اتصـال  قابلیـت  کـه  کـرده  پلتفرمـی 
بسـتر  در  موجـود  مودم هـای  و  سنسـورها 
اینترنـت اشـیاء را دارد و می توانـد در مقیـاس 
آنالیـز  و  گـردآوری  عملیـات  وسـیع،  بسـیار 
گسـترده ای از سنسـورها را  داده هـا، در طیـف 

دهـد. انجـام  لحظـه ای  به صـورت 
ایـن نرم افـزار در زمینه هـای مختلفـی ازجملـه 
مدیریـت  شـهری،  منابـع  و  انـرژی  مدیریـت 
آتش نشـانی،  و  اورژانـس  بـه  مربـوط  حـوادث 
مدیریـت فضاهای سـبز شـهری، سـاختمان ها 
بیمارسـتان های  و  هوشـمند  مجتمع هـای  و 
کاربرد دارد.  هوشمند و سایر حوزه های مشابه 
اینترنـت  بـا  مرتبـط  تجهیـزات  تولیدکننـدگان 
اشـیا می توانند با اسـتفاده از این پلتفرم از یک 
جمـع آوری  و  مخابـره  بـرای  واحـد  اسـتاندارد 
کـه این موضـوع برای  کنند  اطاعـات اسـتفاده 
ایجـاد سـازگاری بیـن سیسـتم های تولیدشـده 
مفیـد  بسـیار  مختلـف  تولیدکننـدگان  توسـط 

اسـت.
ابتـدای  در  اشـیا  اینترنـت  فنـاوری  درحالی کـه 
راه خـود قـرار دارد، کسـب وکارهای متعـددی بر 
محـور ایـن فنـاوری راه انـدازی شـده اند و هـرروز 
بیش ازپیـش تغییـرات و نوآوری هـای جدیـدی 
گسـترده  کاربردهـای  از  می دهـد.  رخ  آن  در 
اینترنـت اشـیاء می تـوان بـه موضوعاتـی ماننـد 
شـهر هوشـمند، سیسـتم هوشـمند مدیریـت 
مدیریـت  هوشـمند،  خانه هـای  حمل ونقـل، 
انـرژی، مدیریـت بحـران، سـامت الکترونیک و 

کـرد. از ایـن قبیـل اشـاره 
فنـاور  پژوهـان  بینـش  دانش بنیـان  شـرکت 
رشـد  مرکـز  در   1396 سـال  از  سـپاهان 
تحقیقاتـی  و  علمـی  شـهرک   ICT تخصصـی 
اصفهـان مستقرشـده اسـت. ایـن مرکـز رشـد بـا 
گـری  همـکاری مرکـز توانمندسـازی و تسـهیل 
حمایـت  وظیفـه  فـاوا  نوپـای  کسـب وکارهای 
بیـش از 80 شـرکت حـوزه فـاوا را بـر عهـده دارد.
شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان )istt.ir( با 
کـز رشـد و پارک هـای  ایجـاد و بهره بـرداری از مرا
علم و فناوری وابسته به خود توانسته است با 
کارآفرینی  کوسیسـتم نـوآوری،  نقش آفرینی در ا
و  رشـد  بـرای  الزم  زیرسـاخت های  ایجـاد  و 
قدم هـای  فنـاور،  واحـد  از 480  بیـش  توسـعه 
کشـور بـردارد. مؤثری را درراه توسـعه اقتصادی 

تولیـــد و بومی ســـازی پلتفـــرم آنالیـــز و 
مدیریت اینترنت اشیا

شـرکت بینـش پژوهـان فنـاور سـپاهان مسـتقر در شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان، 
موفق به تولید و بومی سازی پلتفرم آنالیز و مدیریت، جهت اجرای پروژه های اینترنت اشیا در 

کشور شد.

به همت شرکت بینش پژوهان فناور سپاهان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان صورت گرفت؛

تولیدکنندگان تجهیزات مرتبط 
با اینترنت اشیا، می توانند با 
استفاده از این پلتفرم از یک 

استاندارد واحد برای مخابره و 
جمع آوری اطالعات استفاده 

کنند که این موضوع برای ایجاد 
سازگاری بین سیستم های 

تولیدشده توسط تولیدکنندگان 
مختلف بسیار مفید است.
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ایـــــــــــــده شو  سه سالــــــــــــه شد
و تحقیقاتـی اصفهـان در طـی  شـهرک علمـی 
از  یکـی  و  اولیـن  به عنـوان  فعالیـت  سـال ها 
کشـور بـر آن  کوسیسـتم نـوآوری  اعضـای فعـال ا
شـده اسـت تـا بـا اجـرای برنامه هایـی در جهـت 
جامعـه  نـوآوری  و  خاقیـت  سـطح  ارتقـای 
کشـور  پیرامـون خـود نقـش اساسـی خـود را در 
کند و با شناسایی ضعف های موجود این  ایفا 
کوسیسـتم باعث رونق آن شـود، لذا شـهرک بر  ا
آن شـد تـا بـا حضـور در جوامـع دارای پتانسـیل 
نـوآوری  و  کارآفرینـی  توسـعه  در  نقش آفرینـی 

منطقه فرهنگ خاقیت را توسعه دهد. 
شـرایط  بررسـی  از  پـس  شـهرک  بدین جهـت 
موجـود بـه سـراغ اصلی تریـن بخـش از فرهنـگ 
کـه همانـا نـوآوری و خاقیـت اسـت  کارآفرینـی 
کـه بتواند با بـاال بـردن توان  رفـت، بـا ایـن امیـد 
در  اساسـی  تأثیـری  پـردازی  ایـده  و  خاقیـت 
کارآفرینـی و نوآوری کشـور بگـذارد.  کوسیسـتم  ا
لـذا رویـداد ایـده شـو بـا ایـن هـدف و همچنیـن 
فعـاالن  کنـار  در  شـهرک  حضـور  باهـدف 
اجتماعـی دیگـر ایـن حـوزه از بخـش خصوصـی 

ساماندهی و اجرا شد.

ایده شو چیست؟
کـه افـراد توانمنـدی  ایـده شـو "رویـدادی اسـت 
خـود را در ایـده پـردازی، بیـان ایـده و انتقـال آن 
محـک  دوسـتانه  محیطـی  در  دیگـران  بـه 

می زننـد". این رویـداد به ایده پرداز این فرصت 
را می دهـد تـا بابیـان ایـده خـود در بـازه زمانـی 
را  ایـده  بتواننـد  دقیقـه(   3 کثـر  )حدا کوتاهـی 
و  حضـار  بـرای  بـودن  عامه پسـند  ازلحـاظ 
قانع کننـده بـودن بـرای داوران فنـی و فعـاالن 
بـرای  گرفتـن  قـرار  مبنـا  جهـت  از  اقتصـادی 
کنـار  کسـب وکار بسـنجند و در  راه انـدازی یـک 
آشـنا  دیگـران  نـو  ایده هـای  بـا  خـود  دوسـتان 
متخصصیـن  و  دوسـتان  از  شـبکه ای  و  شـده 
حـوزه مربوطـه را برای ارتباطات آتی خود ایجاد 

کنند.
درمجمـوع رویـداد ایـده شـو محلـی اسـت بـرای 
ک گذاری ایده های مبتنی بر تجربیات  به اشترا
شـوق  و  موردعاقـه  موضوعـات  سـاز،  زندگـی 
برانگیـز و شـنیدن نقطـه نظـرات منحصربه فـرد 
و  اقتصـادی  فعـاالن  و  علمـی  متخصصیـن 
ایده هـای  خصـوص  در  باتجربـه  صنعتـی 

مطرح شده.

از مهم تریـن اهـداف برگـزاری رویداد ایده شـو 
می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

   ارتقـای فرهنـگ نـوآوری، ایـده پـردازی و 
ارائه ایده در جامعه

جامعـه  مختلـف  قشـرهای  نمـودن  آشـنا    
کارآفرینـی و  به ویـژه جوانـان بـا رویکردهـای 

خالقیت
  توسـعه نقـش و رسـالت اجتماعـی شـهرک 
ترویجـی  حمایتـی  دسـتگاه  یـک  به عنـوان 

کارآفرینی و حضور آن در جامعه
ماه هـا  از  پـس   93 سـال  بهمن مـاه  ابتـدای  از 
بررسـی مدل های موفق انگیزشـی در خصوص 
نـوآوری، شـهرک  کوسیسـتم  ا بسـط  و  توسـعه 
تصمیـم بـه برگزاری رویداد ایده شـو با همکاری 
گرفـت. در  سـایر نهادهـای دولتـی و خصوصـی 
اسـت  شـده  موفـق  شـهرک  رهگـذر،  ایـن 
کنـون36 رویـداد ایـده شـو را بـا همـکاری ایـن  تا
نهادها در زمینه ها و حوزه های مختلف و با در 
گرفتن میـزان بازار مخاطب و ضـرورت این  نظـر 
حوزه ها در اسـتان اصفهان و نیز یک رویداد در 

تهران برگزار کند.
و  اقتصـادی  فعـال  بخش هـای  سـایر  حضـور 
اجرایـی در ایـن رویـداد موجـب شـده اسـت تـا 
شـرکت کنندگان در ایـن رویـداد بتواننـد حـس 
بهتر در خصوص بازار هدف ایده خود و فضای 
در  و  باشـند  داشـته  حوزه هـا  آن  کسـب وکار 
یـک  به عنـوان  فعالیـت  بـه  عاقـه  صـورت 
و  مناسـب تر  ایـده ای  بتواننـد  نوپـا  کسـب وکار 

پخته تر را مبنای فعالیت خود قرار دهند.
کلـی از رویدادهـای ایده شـو  جـداول زیـر آمـاری 
کنون را نمایش  برگزارشده از بهمن ماه 1393 تا

می دهد.

مقدار کمیعنوان

36تعداد کل رویدادهای ایده شو برگزارشده

9360تعداد کل شرکت کنندگان رویدادهای ایده شو

967تعداد کل ایده پردازان

145تعداد کل داوران رویدادهای ایده شو

180تعداد کل برگزیدگان رویدادهای ایده شو

188میانگین تعداد شرکت کنندگان در هر رویداد

4میانگین تعداد داوران رویدادهای ایده شو

5میانگین تعداد برگزیدگان

26.9میانگین تعداد ایده پردازان

20تعداد برگزیدگان پذیرفته شده در مرکز رشد
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کنندگانعنوان رویدادردیف تاریخحمایت 

93/11/20دانشگاه صنعتی اصفهانایده شو با موضوع آزاد1

کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهانایده شو هنر- رسانه2 93/12/20اداره 

شرکت مخابرات استان، شرکت برق منطقه ای، انجمن مهندسین برق و ایده شو برق، الکترونیک و انرژی3
94/1/26الکترونیک استان اصفهان

94/2/19دانشگاه شهید بهشتی تهرانایده شو با موضوع آزاد4

94/2/29سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهانایده شو تجارت- تجارت الکترونیک5

6
94/3/27سازمان نظام صنفی رایانه اصفهانایده شو بازی های رایانه ای

7
94/4/31شرکت توزیع برق استان اصفهانایده شو صنایع غذایی

8
شرکت بهیار صنعت سپاهان، شرکت روشن رأی سپاهان، دانشگاه علوم ایده شو بهداشت و سامت

94/5/28پزشکی اصفهان

94/6/25شهرداری اصفهانایده شو شهر خوب9

کسب وکار آینده من10 94/7/29دانشگاه صنعتی اصفهانایده شو 

گاز استان اصفهانایده شو شیمی و صنایع شیمیایی11 94/8/27اداره 

94/9/25دانشگاه اصفهانایده شو بازی های رایانه ای12

کشاورزی13 کشاورزی اصفهانایده شو  94/10/30مرکز تحقیقات جهاد 

94/11/28شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانجشن بزرگداشت یک سالگی14

94/12/19مرکز رشد تخصصی هنرایده شو هنر15

95/2/1دانشگاه علوم پزشکی اصفهانایده شو تجهیزات پزشکی16

کسب وکارهای اجتماعی17 کارآفرینی اجتماعی، تاالر عباسیایده شو  95/2/24انجمن حامیان 

کسب وکار18 95/4/23موسسه آموزشی عامه نائینیایده شو 

کسب وکار19 95/4/30شهرداری شهرستان خمینی شهرایده شو 
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کنندگانعنوان رویدادردیف تاریخحمایت 

95/5/30مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجاییایده شو مهارت های فنی و حرفه ای20

95/7/7شرکت توزیع برق استان اصفهانایده شو برق، مخابرات و مدیریت مصرف21

95/7/28تاالر شهید آوینی دانشگاه اصفهانایده شو آینده شغلی من22

کارآفرینی23 95/8/26تاالر 8 دانشگاه صنعتی اصفهانایده شو از دانشجویی تا 

گیم و بازی های رایانه ای24 95/9/24تاالر شهید آوینی دانشگاه اصفهانایده شو 

95/10/29سازمان فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری شاهین شهرایده شو فرصت های شغلی فردا25

کشاورزی اصفهانبزرگداشت دوسالگی ایده شو26 95/11/30اتاق بازرگانی، صنایع معادن و 

کسب وکار فردای من27 95/12/25فرمانداری شهرستان آران و بیدگلایده شو 

کل فرهنگ و ارشاد اسامی و دانشگاه فرهنگ و هنر اصفهان، مرکز ایده شو فرهنگ هنر و رسانه28 اداره 
کاربردی فرهنگ و هنر یک اصفهان، جشنواره چشم انداز 96/1/30آموزش علمی 

96/3/3مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه صنعتی اصفهانایده شو بهینه سازی مصرف در علوم فنی مهندسی29

کامپیوتر خوانسارکسب وکار آینده من30 96/4/14دانشگاه پیام نور و دانشکده ریاضی و 

کارآفرینی بانوان31 96/5/25موسسه خیریه صدیقین، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهانایده های 

مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری و مدیریت بهداشت و درمان سامت و محیط زیست32
96/6/29دانشگاه صنعتی اصفهان

96/7/26فرمانداری شهرضاکسب وکار فردای من33

96/8/24دانشگاه آزاد اسامی-واحد نجف آبادفرصت های شغلی فردا34

96/9/29مرکز تخصصی بازی های رایانه ای دانشگاه اصفهانبازی های رایانه ای35

سومین سالگرد برگزاری رویداد ایده شو همراه با انتخاب 36
کشاورزی اصفهانبهترین ایده درزمینٔه بومی سازی و بازسازی قطعات صنعتی 96/11/25اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
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شیوه نامه بهره مندی 
دانش آموختݡگان فناور

 از تسهیالت خدمت 
نظام وظیفه تخصصی

مقدمه
در راسـتای افزایش اثربخشـی خدمت سـربازی 
و بـه اسـتناد تبصره هـای مـواد 3 و 4 آئین نامـه 
»شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر 
دانشـگاهی«، مصـوب هیئت امنـای بنیاد ملی 
به منظـور  و   1394/3/13 تاریـخ  در  نخبـگان 
 4 مـاده  از  »الـف-3«  بنـد  سـازی  اجرایـی 
آئین نامـه و باهـدف پشـتیبانی از فعالیت هـای 
نوآورانـه دانش آموختـگان برتر دانشـگاهی و نیز 
حمایت از نهادهای فناورانه، دانش آموختگان 
در  شـیوه نامه،  ایـن  شـرایط  طبـق  فنـاور،  برتـر 
کشـور، می توانند از  چارچـوب قوانین و مقررات 
تخصصـی  نظام وظیفـه  خدمـت  تسـهیات 

بهره مند شوند.
::::: ماده ۱: تعاریف

ایـن  در  زیـر  تعاریـف  اختصـار  رعایـت  بـرای   
شیوه نامه رعایت می شود:

::::: الـف. بنیـاد: منظـور بنیـاد ملـی نخبـگان 
است.

منظـور  برنامه ریـزی:  ب.معاونـت   :::::
معاونت برنامه ریزی و نظارت بنیاد است.

و  شـرکت ها  مرکـز  منظـور  ج.مرکـز:   :::::
و  علمـی  معاونـت  دانش بنیـان  مؤسسـات 

فناوری ریاست جمهوری است.
::::: د.نهادهـای توسـعه فنـاوری و نـوآوری: 
منظـور سـتادهای توسـعه فنـاوری راهبـردی، 
از  مجـوز  دارای  کسـب وکار  شـتاب دهنده های 
صندوق هـای  نـوآوری،  دهـی  شـتاب  مرکـز 
سرمایه گذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان 
بـورس و اوراق بهـادار، صندوق هـای پژوهـش و 

فناوری غیردولتی، شـرکت های سـرمایه گذاری 
کارفرمایـی  خطرپذیـر بـه تأییـد انجمـن صنفـی 
سـرمایه گذاری  نهادهـای  و  صندوق هـا 

خطرپذیر است.
:::::  ه.شـرکت: منظـور شـرکت های فعـال در 
حوزه فناوری ازجمله شرکت ها و مؤسسه های 
دانش بنیـان مشـمول مزایـای قانـون »حمایت 
و  دانش بنیـان  مؤسسـات  و  شـرکت ها  از 
مصـوب  اختراعـات«  و  نـوآوری  تجاری سـازی 
مجلس شـورای اسـامی در تاریخ 1389/8/5 
کز رشد و پارک های  و شرکت های مستقر در مرا
و  خـاق  شـرکت های  فنـاوری،  و  علـم 
نهادهـای  سـوی  از  معرفی شـده  شـرکت های 
که از سوی مرکز تأیید  توسعه فناوری و نوآوری 

می شود، است.
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جدول 1: حدنصاب امتیازهای موردنظر

مجموع امتیاز موردنظرفعالیت های فناورانهمقطع دانش آموختگی

دست کم 100دست کم 60 امتیازکارشناسی

دست کم 110دست کم 60 امتیازکارشناسی ارشد

دست کم 120دست کم 60 امتیازدکتری تخصصی

ک محاسبه امتیازهای جدول  :: تبصره ۳: ما
1، فعالیت هـای نخبگانـی مذکـور در جـدول 2 
است. حداقل امتیازات حاصل از فعالیت های 

علمی صفر منظور می شود.
::تبصره 4: دانشجویان دوره دکتری تخصصی 
کـه از پیشـنهاد رسـاله دکتـری خـود بـا موفقیت 
کـرده باشـند، نیـز مشـمول مزایـای ایـن  دفـاع 
شـیوه نامه می شـوند و بایـد امتیـاز جـدول 1 را 
کسـب  مشـابه دانش آموختـگان دوره دکتـری 

کنند.
نظام وظیفـه  خدمـت  دوره  در   :5 تبصـره   ::
تخصصـی، فـرد بایـد در ایـران حضورداشـته و 
بنیـاد  مجـوز  بـا  تنهـا  کشـور  از  خـروج  هرگونـه 

نخبگان نیروهای مسلح امکان پذیر است.
انجـام  بـا  همزمـان  مشـموالن،   :۶ تبصـره   ::
خدمـت نظام وظیفـه تخصصـی مجاز نیسـتند 
بـه  دکتـری(  رسـاله  گذرانـدن  دوره  در  )مگـر 
صـورت  در  باشـند.  داشـته  اشـتغال  تحصیـل 
ادامـه تحصیـل فـرد مشـمول در حیـن خدمـت 
نظام وظیفه تخصصی در دوره تحصیلی دیگر، 
دوره  پایـان  در  تسـهیات  ایـن  از  بهره منـدی 
بعـد، منـوط بـه احـراز شـرایط ایـن شـیوه نامه 

برای مقطع جدید خواهد بود.
ده  کثـر  حدا متقاضـی،  چنانچـه   :7 تبصـره   ::

کمتـر از مجمـوع امتیـاز جـدول 1 را کسـب  درصـد 
کـرده باشـد، پرونـده او در فرآینـد وارد می شـود و 
تصمیم گیری نهایی درباره اعطای تسـهیات به 
وی، به نظر کارگروه موضوع ماده 5 بستگی دارد.

::::: ماده ۳: سهمیه شرکت ها
هریک از شـرکت های مشـمول بند »الف« ماده 
2، می تواند در بدو امر یک تن و به ازای هر سـه 
اسـاس  )بـر  سـالیانه  فـروش  ریـال  میلیـارد 
نفـر  پنـج  هـر  ازای  بـه  یـا  مالیاتـی(  اظهارنامـه 
)بـر  شـرکت  در  تمام وقـت  شـاغل  کارشـناس 
بـا  را  دیگـر  یک تـن  بیمـه(،  فهرسـت  اسـاس 

شرایط مذکور در بند »ب« ماده 2 معرفی کند.
تبصره: سـهمیه مذکور برای مدت یک سـال )و 
بر اسـاس سـال مالی شـرکت( تعیین می شـود و 

صرفًا" برای همان سال قابل استفاده است.

::::: ماده 4: تسهیالت
بـا معرفـی بنیـاد، دوره  مشـموالن ایـن جایـزه 
خدمـت نظام وظیفه خود را مشـتمل بـر »دوره 
آمـوزش نظامـی« و »اجـرای طرحـی پژوهشـی، 
کارت  فناورانـه، فرهنگـی یـا مشـابه آن«، طـی و 

پایان خدمت دریافت می کنند.
بررسـی  و  درخواسـت ها  دریافـت   :3 تبصـره 

فعالیت هـای فناورانـه در مرکـز انجام می شـود و 
تشـکیل  متقاضیـان،  علمـی  پرونـده  بررسـی 
و  تنظیـم صورت جلسـه  کارگـروه،  جلسـه های 
گـزارش دوره ای از اجـرای شـیوه نامه را  تدویـن 

معاونت برنامه ریزی بر عهده دارد.

::::: ماده ۶: تفسیر مفاد و نظارت
طراحـی  مفـاد،  تفسـیر  مسـکوت،  مـواد  شـرح 
اجـرای  بـر  و نظـارت  اجرایـی شـیوه نامه  نظـام 
صحیـح مفـاد آئین نامـه و شـیوه نامه، بـر عهـده 
در  اسـت  الزم  و  اسـت  برنامه ریـزی  معاونـت 
گزارشـی از اجـرای شـیوه نامه را تهیـه و  هرسـال، 

ارائه کند.
:: تبصـره: معـاون برنامه ریـزی مجـاز اسـت در 
طـول زمـان اجـرای شـیوه نامه، مصادیـق دیگـر 
مصادیـق  امتیـاز  تغییـر  و  نخبگانـی  فعالیـت 
موجـود را شناسـایی و بـا تأییـد رئیـس بنیـاد در 

جدول 2 اعمال کند.

::::: ماده 7: تصویب و اجرا
ایـن شـیوه نامه مشـتمل بر یـک مقدمه، هفت 
مـاده و شـانزده تبصـره در تاریـخ 96/11/7 بـه 
و  رسـید  نخبـگان  ملـی  بنیـاد  رئیـس  تصویـب 

اجرایان از تاریخ 96/12/1 الزم است.

::::: و.دانش آموختـه برتـر: منظـور هـر یـک از 
علمـی،  مؤسسـه های  دانش آموختـگان 
آئین نامـه   4 مـاده  از  الـف-3  موضوع بنـد 
»شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر 

دانشگاهی« است.

 ::::: ماده ۲: شرایط مشموالن
چنانچه دانش آموخته دانشگاهی در هر یک از 
کارشناسی ارشد یا دکتری  کارشناسی،  مقاطع 
فعالیـت  بـه  شـرکت ها  از  یکـی  در  تخصصـی 
از  اسـت  مجـاز  زیـر  شـرایط  بـا  باشـد،  مشـغول 
تخصصـی  نظام وظیفـه  خدمـت  تسـهیات 

بهره مند شود.
تبصـره 1: دانش آموختـگان دوره هـای »دکتـری 
حرفـه ای« و نیـز دوره هـای »تخصـص بالینـی، 
تخصـص پزشـکی و فوق تخصص« مـورد تأیید 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی؛ بـه 
دوره  دانش آموختـگان  بـا  معـادل  ترتیـب 
»کارشناسـی ارشـد« و دوره »دکتری تخصصی« 

محسوب می شوند.
::::: الف. شرایط شرکت

شـرکت بنـا بـه بررسـی و تأییـد مرکـز، بایـد دارای 
شرایط زیر باشد:

::  الف-۱. دارای اظهارنامه مالیاتی باشد.
:: الـف-۲. کاالهـا و خدمـات خـود را بـر اسـاس 
اطاعـات اظهارنامـه مالیاتی به فروش رسـانده 

باشد.
::::: ب. شرایط دانش آموخته برتر فناور

:: ب-۱. دانش آموختگان برتر دوره کارشناسی
تاریـخ  از  سـال  سـه  از  بیـش  ب-۱-۱.   ::
دانش آموختگـی وی نگذشـته باشـد. چنانچه 
متقاضـی دانش آموختـه مؤسسـه ای خـارج از 
ارتقـا  بـه شـش سـال  ایـن مهلـت  کشـور باشـد 

می یابد.
شـرکت  مؤسـس  اعضـای  از  یکـی  ب-۲-۱.   ::
یـا  شـرکت(  هیئت مدیـره  دوره  اولیـن  )عضـو 

حداقل سه ماه مدیرعامل آن باشد.
به صـورت  حاضـر  حـال  در  ب-۳-۱.   ::
فعالیـت  بـه  موردنظـر،  شـرکت  در  تمام وقـت 

مشـغول باشـد و بـرای دسـت کم سـه مـاه اخیر، 
سابقه بیمه پرداختی در شرکت داشته باشد.

امتیـاز مذکـور در جـدول 1  :: ب-۱-4. دارای 
باشد.

دوره  برتـر  دانش آموختـگان  ب-۲.   ::
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

تاریـخ  از  سـال  سـه  از  بیـش  ب-۱-۲.   ::
دانش آموختگـی وی نگذشـته باشـد. چنانچه 
متقاضـی دانش آموختـه مؤسسـه ای خـارج از 
ارتقـا  بـه شـش سـال  ایـن مهلـت  کشـور باشـد 

می یابد.
به صـورت  حاضـر  حـال  در  ب-۲-۲.   ::
فعالیـت  بـه  موردنظـر،  شـرکت  در  تمام وقـت 
مشـغول باشـد و بـرای دسـت کم سـه مـاه اخیر، 

سابقه بیمه پرداختی در شرکت داشته باشد.
:: ب-۲-۳. دارای امتیـاز مذکـور در جـدول 1 

باشد.
گذرانـدن  :: تبصـره ۲: چنانچـه فـرد در حیـن 
دوره خدمـت نظام وظیفـه باشـد، سـابقه بیمه 
پرداختی تا قبل از تاریخ شـروع خدمت وی در 

نظر گرفته می شود.
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برند رهبری، هویت سازمان در ذهن مشتریان 
کـه بـه خاطـر رفتارهـای مشـتری مـدار،  اسـت 
کارکنـــــــــــان واقعـــــی شـــــــــده اســـــت.  بــــــــــرای 
به عبارت دیگـر، برنـد رهبری زمانی بـروز می کند 
رهبـران،  ارزش هـای  و  مهارت هـا  دانـش،  کـه 
کارکنان را بر روی مسائلی که مشتریان به  رفتار 
برنـد  می کنـد.  متمرکـز  می دهنـد،  اهمیـت  آن 
رهبـری، بسـط برنـد یـا هویـت سـازمان اسـت، 
زیرا در رفتار و نتایج رهبران در سرتاسر سازمان 
کارکنان و  متجلـی می شـود؛ به گونـه ای که بیـن 
ایجـاد  راهـی  و  می زنـد  پلـی  مشـتری  تعهـد 
از شـرکت،   آنچـه ذی نفعـان خـارج  تـا  می کنـد 

شـرکت را به خاطر آن می شناسـند، به تعهدی 
کارکنـان داخـل شـرکت انجـام  کـه  تبدیـل شـود 

می دهند.
کتاب برند رهبری در سازمان، دربارٔه چگونگی 
کیفیت رهبری در سـازمان اسـت. این  افزایـش 
کـه در  کتـاب بـرای رهبرانـی نوشته شـده اسـت 
کنند؛  که نه فقط رهبری  درجٔه اول مسئول اند 
همچنیـن  کننـد  ایجـاد  نیـز  رهبـری  بلکـه 

بنـگاه  یـا  برند/محصـول  یـک  کـه  همان طـور 
)شـرکت( یـک رویـداد به هم ریختـه و تصادفـی 
هـم   انتخاب هـای  از  یک رشـته  بلکـه  نیسـت، 
بسته و پیوسته است، توسعٔه رهبری به عنوان 
یـک برنـد نیـز نتیجـٔه مجموعـٔه یکپارچـه ای از 
آماده سـازی  و  چگونگـی  مـورد  در  انتخاب هـا 

نسل بعدی رهبران است.
کـه یک برند  بـه خاطر بسـپارید، سـازمان هایی 
پایـدار  و  مـداوم  شـهرت  از  دارنـد،  رهبـری 

برخوردار هستند.
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معرفـــݡی ݡکتاب
عنوان:برند رهبری در سازمان، پرورش رهبران مشتری مدار برای 

بهبود عملکرد و ایجاد ارزش ماندگار

نویسنده: دیوید اولریچ، نورمن اسمال وود

سال نشر:۱۳۹۱

موضوع:  رهبری، مربیگری اجرایی، یادگیری سازمانی

ناشر:  سیته


